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غصصغنتبص!صرصرصنغغصتى!صمحىرصايربصغضرص،

ص
باقرثرل!زبرعرت!زأ!-

الىشعورغيراوشعورعنيسعىفهو،والشمولالوحدذ!تاليومالعربدنيافيالحديثيشههرماأكترما

ألىالمحدودالخاصومنالمفتوحالىالمغلقمنالخروج،لموالانسانيةوالانساناعروبةوأوالعربوالقوصصةالقوم

الىوالقبيلةالاسرذعصبيةمنانتقلبذكلك.المطلقالعامألاديص"الستوياتعلىامالسياسيالمعتركفيسواء

واالاممعالميةنحوالطريقفيمير!و!والامةقومية.والعلسفية

العالم.امميةبحيث!ابكوالصنالتشعبرونالقخ!،ياهذهاننكرأنولا

يمكنالا؟مبقاتالم!هذهمنكعلمريخا"تقفدوهوفماالمفاهيموضوحانعلى.اًلفولوننوعاالبحثخحمب.نبرر

أشبهاليهوالبلوغةالاكنمالرس،ءهوالا!ةحىأوريكونانامكرذا.نوغلوقد..الشروحوفرذصعالغالبفيإضنالىبلا

الرشد؟-سنكأحو/*رزإئحفوامنبالتطوروالتفاب!الحواشيمنعلجمهارضصرحء،رمدرالغموضفي

تثبت.عنث"ولوالتاريخت!ووعن.لفولةالووور..النةهذه-كناحشجاناهـعأولست

!ورالقومياتسحه!ورحاولةءنالض،ر.حإروىص،ذابىيمءوب،ءا.زيإنواور)ي،جدرررال-ص،ضوعالوش

لسننوملابقماطببعياذلكء،تحمل؟ا/!صجراكورياتظلات3واذا.التساؤلاتمنفيدالمزأتارذخلافيه،،جدلد

بينما؟الوجودفييستمرلمفلبمطبيعحاكاتواذا؟الكوناصض،لفالترودمطبفبالتعارانص،بالبدار"البدءورنمفرأء

النقاء.ءكينةظافرذدوص،القوصجمةخرجت:الإحكامقبهل

بهمهـوالوصولالتبهيئللءؤاخاذالرواحيةالمحاولات5فيهـ،وتحكم.اوصا)هاتن،نرتالكبهـنتمعوبوطبنافي

فينجحتهلالطوباويون،بهاحلمالتيالفاضلةالمدينأةألىذلكرفيوبقيتةالستينصصاتوالافرإجبموالاتراكالاعاجم

تثبيصتاليهاالدافعكانالعكسىعلئام؟القومهياتممحوتكأأ!لاعروبةبلاكلفي.وترا.نهمامثلهااوللغتهاوفية

مهدداتهل؟عاىالقضاءقطرعنو،عزيروو،القوص-،ترجوهلثبماً)تترزوووجوه/قاوبمعانفةالىتهفوقلوب

موضوعنا.هوللتساؤلاتهذهبصعضعخالاجابةتجربة..حانيةشقيقةأيدصححافحةالىتسعىوايد

التاريخ.عام!لمووشاهد؟،ا-مه...هذأألاليستالقوصيصة

للتنمثادذالعلمهذالهايةعلىالنصليلاولاسض-،ول.عناصسرهاالمجهـروصخم،جوإنبهاالفلسفةعمقت

بالذأت.والانسانيةللقوميةفهـورتهوتاكيدوجودهو.بريرنعاملأنبسماطةبكلتعنيالقوميةداخلفيوالانسانية

القوميهتلكتاريخعنكلاميفيلمعرصالىتانياولمصضعمدالخارجيالاطاروفي،بهيعاملوناأننحببماقومناابناء

لانسانية.1ويكونلرلىوداوتمابمثلألاخرينألا!وامورعقوميتعاهلار

ضرورةامضررالتابىبخ.معهمالتعاصلى

كماالثورأمامالمحراثووضعتالاموراستبقتوشعليالىالطبهيعيةالانساننزعةيثبتوأأنالفلاسفةيجهد



تلأبسلمنسالعلكمعلمعكمومث)ي..واشياخهالفنهذأخالخللم!علماسمهشيءبوجودفجزمتالفرنسميالمثليقول

،--اتصنالد!رعركهاقهرمابرةاخدرربتت!-دىالصجاةا!اقعوإ،حقيقيكيانايالعارفينزخرفيلهيثؤنلاقد

اجمل-الكذبلفنكانلوالرقوفي...لاسرا؟-أ،لسفا-فييكنلملمأنالشعوبجميععندمدونالتاريخان

يتجعو؟ولكثيرون!ثلكمنهـخلحىتانعار-الجميلةافنوناشيءأدثالحو.فدوينول!ت.احتمالضعفأعلىالصدور!في

...صادقةدائبةممارسة4-وزويمار!إعذوج"وويرعونهىتليطرأتكو*%.اخرشيءحقيقتهاءلىوتدوينها

البزعاعشرانيلهذاكش،د؟مكثيرةانديةلهاتيحلو.الجهةهذهمنالتاريخ

هووانما،ونفاقا!مالأةذلكاقيولولا..الدمعو!رلبنيا!!!تتب،لذاتوهي،اخرىجهاتمنايف،عليهويطرأ

"...قدرهمحقالشاستقديرءاىالحرص.والانسانيةبالقوميةولالمتصل

خرمى؟حيوأنألافس!م!ان؟الماف!يعرفةهجدوىما:الرتابونيقول

الت،ررخبانفيقرراليق!ثألىالشكمنبعضهمويخاص

هالحقي!،،دعلمالناريخعنالدؤ،عس!-،يعنيشلاورعدألاهـةطوأئف!نالجضفاءحرارةويحفظألاحقاديديم

حأريقعن،ادراكهلالممكنومن.ادرأكهايجبالتاريحفياًنمنالسلاميمنعورزرإك.وفرهاالامةوبينالواحدة

اوتعريفهل،الؤكرميزانءلىنحس!هماوعرومقابلت!االوثللقجمع.ألارضعلىيسمتوي

والتعديل.لإجرحر!التاررخءلىخذونقيضراوةالمندديناواقل

التاريخعلىالتجنيأنهوالانتأكيدهيعنسينىوالذيكابولم!تحتالاحياءوختق.العتيقةموار،ثهماعلىالامم

الكبفييكونانقبلنفوسنافيلانه،فلايريحننهاورأكاليألابداع،واالتقدمقوىوتعطيل،الامواتمنالملاجمن

المدهـلس.التعليمبطريقعليناتفرضاو،طوعانقراؤهماالتي..فتال!لتمالسشحطفالىالمجتمعاتتعريض"

والمنظر،لسماعهنهتزالذيوالنغمبهاننطقالتياللغة

الحكموشكل،فميناتتحكمالتيوألصادات،يجبناا!زيالحتاديمكنهل:يتساءلونألذينهنالكواخيرا

نقتاتالذيوالغذاءنرتديهالذيوا!ثوب،سرشاالذيعاطفته"نرتحررانالؤرخيسشطيعوهل؟التاريخفي

ارثمعالحاضرتفاعلنتاجلانهتاريخذلككل..ررر-ذلككلأمكنواذا؟والشخح!ميهبلوالقوميةالوطنية

فهو،سلوكهفياليهايستندذاكرةللمرءدام8!او.اإأضيالتربيةفيولاسيما،فيهمرغوبشسيءالتحررههـذأفهل

شخصيتهفيالشوازنعنحممرهووالتاريخ،ابىامنتاءصؤرخكلفيعلماءالتاريخعنللدفاعتحسدىولقد؟والتعليم

....!ؤرخحيوإنانسهالانانصفاتابرزمنو،ص(هالفنلويس!االا!حشاذبلسمانهموكتهـب.الامممنامة

وموضعه،وامتهودولتهورهطهاسرتهمنألفردوموضسع:فقالل6،9عمالأمأشسور(التاريخالىالمدخل)صؤل!فهفي

وجدالشالزءضيةالبيئةظروفتحددهأنماالعالمفي،وصحاياهـ،فيمايؤلفبعددالتار!فيكتبتؤلفلم"

وبخعبير،شيءكلقبلذأكرةهيالقوميةفانوددأ.دجيافىمايجحدونرالتاريخيةالدراسأتنفعيجحدلمذلك

الجتمع.داًكرةهوالتاريخانا!خرعبثجمأالؤرخينمنيهزأانرائجااصبحلقد.زماننا

ولا،وروحعبنبعلهنهرهي،مستمرةصيرورةحياتخا."لاعمالهمذمية.قيمةكلتشكروان،يبذلونهاالتيالجهود

صذهفيشىءكل.النبععنالمحمبيستغنيانبكنالجما-ة5هذفييخكشفذلكءلىهالفنالاستاذورد

تعليلالىبغرائزنامدفوعونونحن،تم!لسلهواحباذأالمعبرة

التسلسل.بهذالناتقعاونت!هدهاالخ!الروأدث."عنهيعنىان!نالتاررخ!شتمانالاسهللمنانه"

منوطالحاضىرأكلصشافهمأنرل،الحاضرتعليلاًنوهو،الهازلالعبثشلألالتاريخفيالطعنيتخدوقد

الحاضرقبلوما،مباشرةللحافصرفبلمابهيلأبسأت.والتجريحاأتدالوأناقتمالعريضةالابتسامةوراءيخفي

التاريخ.هو"صانترقالطترالا"يركيالادي!بالؤبىخمينعنماكتبهذلكمن
.(ينتوماركأ

العربية.والقوميةالتاريخجمععلىمحالمضرةالقاءالىدعيوانهالاديبذلكزعم

وقلعالتاريخعلىالثورةالىيدعونمناالمجددينبعضفمرتهلمحلعنوانافاختار،إؤرخيناشيوخمنمهيب

.جديدةركائزعلىالجديد!ستقباخاوبناءالماكيجذور:فيهاوقال"انحطاطفيالكذبفن،!

نجهل؟ماءلىنثورهل؟ذلكيمكنميفتساءللاوانيشواوفحمعفاتعانيالكذبعادةانازعملست"

فيزديققسطنطينالدكتورصديقتاصؤلاءءلىردولقدوؤلي.أزليةوفضبلةخالدمبداهوفالكذب،انحطاطا

."والتاريخنحن"الرصينكتابه.للبائىامينوملجأ)امانيوعزاءللمكروبتسليةالكذب

عليه-مايثالىفيهكانأدأ-التاريخعلىالثورذحتى..الا.صلورفيقهألاولالانسانصديقامهـذبان

تجدداالمجدديناكثرأن.التاريخذلكمعرفةأولااتقتضي،معتترالوجودفيوانتمالزوالمنالكذبعلىفخوولا

الماضي.كل،الماضيبمحولهمقبللا،ثورةاك،نرينوانتدفنأنحطا!سوىاشكوفمااشكوكنتوان،المؤرحين

اليه.الاستنادمنلهممفرلابلفات،امامكمالموضوعهذاعالجتواذا...ابشذب

عليهكناعمافيهنحنماف!صلهيالثوراتانيظنقدسادةالمهـزرحينمعشرفةنتم،واستحياءتهيبعلىاعالجه
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تمييزالقوميةبناءفيوالمهم.بردييفالعالمأثبتكمالتخمرلتيجةسوىالثوردليس!ت.العكسىهووالواقع

.المضغيرةالمظاهرعنالثانجةالعمدبدايةواحدوقتفيلإنهاوحل.حذقةفهي.حويل

ألاشخأص.فييحهـحالحياذوأساليبالنظمفييصحوماولولا.فيهمرجوعهدوبدايةكرذصومعهدنهايةونهاية

ءلىيكبىنأنورجب.كانالقوميالتاريخانذلك.الجديدألعهدبدأولمماالثورذكانتلماالماضيالعهد

يتمثلكائنكل.المتجددةالخجاربمنكنرا.الدواممحيواذا.البلشفيةكانتلماالروسيأتالقيحمريةلولا

ألاجتماعىألتأهيلمعنىهووهذا.اسلاف!ءماحمنعاول!فياتيالسوالاتحادجم!وريات!!الت،القيحمريةتاربخ

ضيافيضيف،كانسانرسالتههويبدأ!.بالتاريخ.ألالغازمنلغزا

القديم.الضراثالىجد!داومثالبمحامدخأمةكلناريخوفي-امتناناريخوفي

المعنويةالطاقة.نلكالماضيورنصإنسنوحىخيرواعلىالامجارمنالتاريخعبرذفيشأناباتلالمظلبدورولشى

الترهـيد.الىوالمجددينالاصلاحالىلحينالمح!ىشهـع!دالي.الماثرو

ثمأساليبلاشجاعتئهمنسنلكلمأحخمجعاناالئااب!اءكأ+ضروردوالطالميةالحربيا.والمنارعاتالخحسو،،تتذكر

.ا!طتال"-ىالسىدعوذوبالتالي،العربيالقوامتفكيكفيأرهـهالبمان

الغوصالبحثعلت-درنهمنسهدورذدإإاعلماكحارصت-.وأ،تيالحأضرفيعنهاالتنكب

امعلى.بااليدا7!إبماوأ!الو!دد!رتعلىالم!يربدءالحأيرةالتمرقأ،معرفة

..خلاقوهيجانلبيلةحماسةلنانبقىالمافسينصت.السدذ

لىوى((سبارهموريرخ"انفرلصيالاد.لبيعفبولافىا.لانللاقنقطةالاكأ.بخمةالتخلفعوأملادراك

بقولحينذلك-.النجديد

لحبانحياتنمافرورياتمنبل،اتمنأن11بانمناسبةحس!ياجهراالض،ري!درولرمنوليسى

انتمكبمالامواتايها.عنه!اتنجعثذووفأية.اتنااصوكانلقد.السياسية.نجزئنض،صببألاجنبي0الاسضعمار

"..إ.أحساءالالستعماركانبالم؟حرى0،1الاستعماركانتمالتفنت

متضامنوهولهاتكرارلالامنهامتدادهونرامرداات.جذورهاوعمهوتبتهافأداصها،التجزئةبسبب

سيرتهم.3اعادعلىلامهمتهماتمامعلىالاجدأدمعوتخلفناخسعفنماننسبحينالتاريخفينغال!ونحن

"----------ص----ء-ص----وتخاغنافعفنااننماةالحقيقة.الغاصبينالمسضعمرينالى

.--؟.الضقدمءنوصدونافنماافعاؤباامعفوتم،فلسنعمرونا

--ه"ص"نأجكا.عزائمهمولضراخيلانتصاراتهمسجلالعربتاريخ
ة.دهتعرف،القممدربعلبىادوماًلمنطلقة،العربيةوالقومية

الهزيمة.مرارذذلكقبلذاقتلاانهاالنصرطريق

ي!صال!بهمررجمرهم!تج!عال!اوهـرلرايرقي-اا11ؤججب.هـخكاصلكلالقوصفيالتاريخبانالقولالىقصدت

8!أالامجادفيهلاتحسطشعوان.السودحسحائفه!نهلاتبضران

،..7ت.9-001البطولاتوتصخم

عاثعثكيرقى!م!!صص!عه!لأبىدفىك&سأمنوا.!رر"!،تص!ر4تىكلتبلهويخالتار

صصصصرطظولضى!يئمح!!د!ش1ب!ك!ثىأ%أس!عا-ىالقوميهؤاكب:،ءكثبراوقليل.يالقومية

م5-0-.،-ص-1،%لوطنية1لاعبرةانفعد،رو،هتيوالحقيقةطمفضعلةاوموهومة

-ا-ا-ا011-أ%.جقهالحقلأقاحتمن

-----ت--------------==--لى!،!لمئنا"9ورضر"!اعسى،!رربالمآ!-ارء.رلييالعريخلماروا

=اء+!--اأأ.....الماضىهـداوهامالحافزقصعنالتعودض أ،بالدل!العربيهيهالعوصعاىالحطووم!.بالاساطير

=ض--ض----جىص-----!----%أ؟؟تجديدامتفديس

-------=-!------%ا"حمروارادعبرذكحمعموالقومىالتار.بحأنقلنماواذا

-------ء---!.؟كتوقدذاتهقتاوافهـبلزلمقرفاننا.اطمئنانووروئل

--------ص-ييرطيم!جرووسيلةوقوفلوعاصتجميدخميردالناريخذلك
ص-=ش..بتكار.والاللخلقالمتفنحةالقوىءلى

--*=ض!برم!المعلىوالحفاطقديمكلوتقدرشالاجدادعبادة

ط!ثرلحطاعهلطاحمعهر11دقادذلككل..الحديثةالعصورظهيرةفيالاولىالقرون
بة-الانهيارالىالصينامة

الكرب!!لمز!يل!"دصكلهمر%يىزائلةواخرىخالدةاسساحضارةكلفيان،و-الواقع

ب!



سعواعانعالميةالىالنزوعالانسانعندظهرالقديممنذ!-صوبينممايتكرربانهالزعبمالتاريخعلىألافتئاتمن

الميدانفياموالدينيالحضاريالجالفيذلككان.!طور

الارص،عدىمكانكلفيالاميراطوريىتقامت.السمياسيررضصا،صستهرةدأدذا\باز!،الوهمبالحضار؟الرهلومن

فمادا،شعوبعلىوشعوبدولعلىدولتطت((.نوينبي"إؤرحارايءأىةحألتار.غتر،دائبخلقهي

النهاية؟كانتالبيئةتحدفيعن-طزلااحفرن.اكخرولااؤللاحضارذهو

السياسية.للعاليةلاللقوميةانغلجةكانتمرذكلفيفيالمبدعةأ،ؤليةواشحمطكلأعتللبشرالمم!خمرذالطبيعية

والفرسوالفراعنةالحثامبراطورياتالوجودمنزالت.ألتحديذلكعاىالفعلبردالامة

ودالت.والتركوائبيزنطيينوالرومأنوالكدوزييننفسب"عقدذالقوممنطإئفة)هـىتكونانالاساس

وموسوليني.وهتلرونابليونوشارلكانشارلمانامبراطورياتوتتفكك.التجديدءإىدوماوتخفزالتحهـمميمتراكم

منظلدونودغولءكملانامبرأطورياتوستنقرضاتتحدروتبقىالمبدعةألاقلجمةتفتقدحينحتماالحضارة

الشك..ف!لردوددونالطبيعة

.شيءلا؟إلامميةالحكماشلأ،لجميعمنبقيماذارضبيتورصحتنتجا)!اكسحةسأ-ووااووزرهالىوبالاستناد

بينماالخارجمنيفرضموقوتصتعيارنباطلانهالاينالالخارجهـناحزواأ!!-وررر.مالاكلضعفدستور

الداخل.منينبعدأئمطبيعيارتباثألقوميةوالحىضارة،الن!وفيرةصستهحف،رتهـاكازتاذأالامةمن

اساسعلىكانتاذاالاشيئاتكونلنالعاليةألانسازية.با!تلقزولولابالانتحارتزول

الايجاي.التعايشايالحضاريوالتعاونالقومىالتوازنامهيةامقو!4

والامميهصداقةوالانسانيةمحبةيةالقوهانذلكاشعس،عان3!ا،القوص-"مننطاؤااوسعوالحضارذ

مشيئة.فرضميةا!قيىزتواذا.صالشهن3كلدىابصدالشمس

اركانيزحزحالقومياتاًذكاءانيتوهمونوالذينأنتارىفأنها،زللأؤ!ااراد-ءطراتتبادلمعلاتتعارض

نا،المعرفةأكيديعرفوننهملا،مغالطونهمالعالميالسلم.الازسانيةالمح!ارةمحلالسيالحهيةالاممحةتحل

.القومياتاذلالبسببالاركانمزحزحالعالمياهـامالبراهينتلوهين1ال-رخها!اصلناالتاريخهباتمنان

التاريخ،نسيانيتمنونالذينالانانيةءلىواك!مفقون.أجتماعيةظاهرذأثبترزالولاكانكهميةالقوال!لةارعلى

.،شعوبهابينللصلحويمهدوااحقادهاالبنتريةلينسوا

علمىالتعرفهوالاخقاديزيلالذينلا،ايضاواهمون1اا

الت!ثخيصيعدوشذلك،المريضةللانسانيةالمرضيةالعمموأالهتذدتء*
لكس!وحدهالعاريح.دلكسبيلهووالاريح.

.الدواءالىويواجه

جميعلدىالمدونالقوميالتار.يخبانالقائلينمعليب

لانه،الدوليةالاخوةارساءعلىلايساعدالارشاصم

للاححاب،كيلاالمجدفيه،يكالالطرفوحيدنتكلعلىمدونسصحصص!صرس!افى!-

هذا.وللا!يم،رالخصومكفةفيوا)--ظتافبالذوزجروح،!صصلمص!صلئا،صصسص!ى2

لتفإلنبنايحم!أآلن!لممعىضمدانبمميمالىلكنلرلسحلكوالسميل.طمايمه1!رصصب.+.ع!!ما

إؤرخين.اعندالتاريخيالوبردانيقوىانهو!..للبر.!تصك1ف!لمح!

.النناريىخثالوت:لى!صءا-!ق!زص!ىشظ

ا!ا"اااإأالماأألمأاأاااأإاااااأأاأاا111ا". أالالعاخداثلافطلدلمعمى:والحىمحرىهوفمأ11ا،ااأاولا

1111اءا11

.الاحدأثتلكتدوبنثانجماوهو111111اإااا111ااااااإاإا111111اااإإااإاأاااااا-ااإاااإ%اإ11

مصيرفيأتارهلوكشفمعناهااجتلاءاخيراالشاهوس!املااقبم!فففكدوا!يل

فى،نفرنمممتطيعسلوكاتبدمعينامسيرمىلعافايخلنملكصدأهةالماضيحنو،لا-وركلأير

تقتفيناالمسيروذلكالساوكهذأندونوحين.!لغابرينمحصرى!2:ص!

منألتدوينفيبدولا.بالحقيقةنتقيدانالامانةر!فاا111مهفكل

إلاثر-داتالاحداثاختياثألقوقاعدلبنت!رصمطفاءحياةفي.الكرتجيدحزصء(لرتهمقزصصبئ--.ل!مم-!طباعر!دزكألىب!رص،ةا

4



بعمرقيستاذاا/ضاوجزةتعتبرانناربرغ،دءقبلالثروحياةالىتدعوجاهزةتعابيرهذهاياصضافيدرجتوق!د

ارمدنصفدامتالتي-والحيوانالنباتحياة-العضويةالحياةصشوفوجميموألتاريخالعلموفيوالقنالادبفيالالتزام

.الانسانخدققبلسنة.والابداعفةالعر

الينا؟بالنسبةمحصوللهاهل،سنةمديارنصفوالعا)-مالمفكراستجابةبهنجعنونالالتزاماًلىوالدأغون

نئك.لاوتجديدهتسديدهفيوالمشادكة،مجتمعهلضرورات

المت!،والنصاتات،المنطصةوالهياكلالمشحجرةالقواقعهذهصبثمنالالتزامعلىلباعترأضىولا.بهوالنهوض

كانتمشميزةجماعاتشكل!لىاقداهـاتحتالاعصاقفياليومالراقدة.ندوينفيولكنشي.بدبهصؤاوفىمناكونقدبل،البدأ

هـ-01.ب-ومفي!ا!اة!ضاخهرشيئماالالتزأمفيارىلاالتخحسبصوجا،علكاالتاريخ

واتنباثه،والغصن،واضرابهاو؟لسمكة،ومثيلاتهاالقوقعةوينوكان.والنزأهةالحيادالتزامغير

...الاجتماعي؟لىضجاذبذسميهانماإصحهئالككانالقوص-ياتوجيهاغراضفيبالتار.بخألانتفاعاما

لمنبقاءولا،المنعزلللكائنوجودقدلأ،.!اجموءدهايئةكلالصفعهماودأحربةباالنفوستمريسفيو،جتماعىوالا

كليكفيالا..هـةركةصياة،النوعقهإثل،بصة.اجطوعءن!ءرجحىورمنذلكغيرفيو.والاسشعبادالظلم.علىالتمرد

الفاتصهاعةمنطائفةلكلكلشه!زةؤوميةوجودءنذتكلملانهذااعفب،بخاتارمنالثا)هثالوجههوؤكذأ،والفضياةالنبل

؟إ.وا!يوانمنرال!حموعبردوتكثيفمرحملتهوتخطيلىتفسيرهبذلك

الامرانالمث!اهدورو!.ذلك،ؤكدونوالنباؤيالحبواذىشماعالاجعلماءابنص،هـخعهزتوعلى،اًلثماملال!اب!فراهالىجزئياته

ولاشجاهـ،والفياة!"غملكما،ؤولمجبةللنحلالبوم()ى.البومالىباقذهـلمافيزبع*صننهجوعلى.تارلخ!روقدورةفيخملبن

والرا،*بن.ورور11كم،،قوءببةلنخيلر،هـبرزو!،رلفساقوورجفبرد،كثص-:!جلربيينالخركعن

والشعبلة،اها"الىىالحصين/بطال!،انصد./ءكأفىالاسيرافيلا.هـمبر

..اتايضصدووابىقولحقولفيتمويالثاردةاكقات-رنا)تهـوفي.ينوالفطرزارءخارهـذمرحلةزووو

--ص------------------------ص-------------ص--اللاحقةاًارحلةاما.ومحامدهبمثالبهالزمانلمححسولامين

لم!!صهص!صصثمراز"لي؟ترسزفرولا،رموتقوالمح!ولهذاعلئحكمففيها

..-جبهـذبذورانتقاءاور3هذألوما.والفجهالافمجة

-ءكا-!ررلئر!لح!صصصاا!..معجبجديدلمحصول

لأ-لمءف!ن!صصاخعيا،فيالتاريختبديللازستطيعكنافاذا --7احم!عاكأ!ا!صذلكمستخدمين،اتيهفيالتحكمنستليعتأكيدبكل

..بالذاتالاضى

!ماس!صصأجدرهـصاهوالتاريخثالوثمنالاخيرالوجههذاان

يالكلهـيل!!لالقببمانجدألف!.الاصيلب!فهومهوالحمقهابالاهتمام

!--ص،حوادثهلاوحدبثه.عصورهلاعصارتههوالتاريخف!ب

،هذاالتركيبياتجاههفيوالتاريخ.تعاقبهلاوعواقبه

ا-لف!مصحاطري!تابعضيلتقي،والمكانالزمالمنعنالتجرد
7+.الاجتماععلم

لىلامم!يحيهضحصااأا!ل!*ض!عييم!لملمملماأ0.1.نر....:نالاف!ألا6نأر!.كنحربة

ص-!أألارىادطرلىسبباكمايرسمالاسمعرأليالمعهجهدا

المحث.ههذامن

ب-

ثما!(-الاضواءوجمعت،ريحالطقبلالتابىبحبدأتاداالعفوالمؤرحيناستميح

المقوببةعناصرلان،القديمةوالنؤياتبل،الاوائلالبثرعلى

:ءدن.الميلادازليةتكونتكادوالانسانية

57ئلافة،سنةالافخمسةالمدىفيلاينجاوزالناريغعرفامانسميهان

!\!.لى.فنظروجهة*ظ.،كثيفضبابذلدقبلوما،للميلادسابقةمنهاالاف !--....الاقلعلىالوثائقيينالمؤرخين

بستهالدهراخرالىادمخلقلدنمنالارصعمراتوارةوتحدد

فيمثلااللإريفافاض،العربيترائناالىذلدواننقل،سنةالاف

صى!ى-الصس!هـصسا*5-ء.اتاريرخيةالحقبةكونالنبوءةتلدتحققتو؟ذا.عليهوالتدليلرو(يته
.هـص:ملاهـنرس

.-ءا--اسنغرقنهاالنيالسنينمنالالوفمئاتالىبالنسبةالنسرفنناهيةكلها
للاقرصصع!لم!صرعىممص5:دؤصصى.التاريخماقبلازمان

ه



.الحيوانعنتميزهماالتيالضخمةوبالفروق.ماديةباجواءارتباطمناكثرالامرفيليس:يقالقد

المجيوانطوائففدالناسجماعاتبينمتضامنةمعيشةهنالكفكانت.ليكن

هيالاولالانسانبهاآمنالتيالحقيقةهذه.الطبيعيةاليثةوعناصر؟وارضبجوارتباطاالاصلفيالوطنحبأليس

عن(لمقدسةالكنبوقبلالمقدسةالكنبفيوردلماالعقليالتسير.للانسانالسابقةاللاتاريخيةالتجربةدروسمنعظيمدرسذلكع

أدم،الحيوانعنيصرقانلانهماللانسساناخالانسان:الخليقة!سةللائساناللاتاريخيةالتجربة

.آلاصرىالحيةالزمرعنالكليتباينهفي(لانسانيللمجتمعرمزوحو؟ء.الارضعلىالبنسركانثم

فيظاهرةفروقانجدالتاريخماقبلاغوارتعمقنا-فيمهما-2فيدرجهل.الاولىالانسمانطفولةعنمحققاشيئانعرفولسنا

مستطيلة.اوعريضةرؤوسذاتوسوداءوصفراءبيضاء،السلالاتمنبقعةلكلكانام،وعرضهاالدنياطولفيالسالهانساح"ئمواحدعش

التمالباتوانتنئرتاللالاتتفاعلت؟لممحقالزمنذلكمنذانهنحير؟بههاالخاصآدمهاا*رض

العرفىقصة.فكونحتىالتاريخوجهيطليكادفما.والهجراتبالتمازج:يقولحينالعلاءابيمعيميلونالعلمساء

نمودجية.كحالاتالاالوافعفيلهـاوجودلااسطورةالخالص...ادماثرعلىادمقبلههذاادميكونانجاثز

العيثيتركيزمنالانسانحررتؤدالتاررخماقبلادواركونوهكذ؟.متوحدةلامتعددةالبشرنشأةبانالظنالىايضايميلونوالعلماء

.الو(حدةالبيولوجيةالخصا6لصعلىالمشتركيعنيناوانما،بطلانهااوالمنراعمهذهصحةفيالخوضيعنيناولا

بدلت.المحيطعبوديةمنالشيءبعض؟يضاحررتهوقد-03للاحفادابقوامالنزنالاجداداحوالعلىالوقوف

المعادن،واذابالحجروصقلالخشبفاستخدمبالدورانعقله؟لهالغنىمذهلةالتاررخلدءقبلالحياةاننجرالتبصرمنوبقليل3

معانيمناصبحانهذلكومال.قيهـهامنشذلتوبدأالطبيعةوغالب.والمفاهيمبالعبر

عصبية:شعوبىبااولاشعوروا-الابعدالؤمنذلكمنذوالقوميةالوطن:ذلكمن

الحضارةنجبراخرشيئاهذابعنيوهل.الطبيعةلقهرالمششركةالجهودالانسانمثيلهوبينببئهبالنسبهشعر،وجدمنذالالسانان-1

الاوسع؟بمعناهاالثقافةاو

علستق؟ضر،سليية3انتللانسانحردةاولانف!بهارتيابلافمما

شجرهاوحرقثمرهابقطفالطبيعةمالرأساتلاف:والاللادءاتبدبشر3بهسداراور"نع

*رصوررعالافطمتربيةالال!مىهة(!سهلاطكه!قىمرلعيشالامىسثمالعررأسىبابمنال!س!يير!مىك!!،

اتابىبحماوبلانسعانجازهااتيالضطوةادنكانتعملاقةخطوة-00،3--

هي:للقويةسليمتعربفالخطوةهذهفيلنأوكانبةالحضارةدربعاى،كبراثهـس!:رهـالرجهف!لي!!-لا

استمصتفاذا.العيشبمستوىللنهوضالابداعوالخلقفيالمثاركةء-

.نابىبخدلكمنيتحصلواجيالاأجيالاتثمرا(شنركةالجهودهذءهطجمصاجورصنلا،

ذلكمناثمئشيءولا.المشتركوالظفرالمشتركالعرقتاريخ،طويل.........

القومية.العرى.نويقفي..نر...إ.يم

ه!و:اخرمقوملهاكاناللاتاربضجينغئدالحمابيةالحضارةتلد-،:"ـرر!عصالل!ا%الخثعمماممرما-!:...-.خ.-!..:يز.لا.:برلاص

الخارجية.ومظاهرهالغيبيالشعور5----.--ة.ة.!131اص

نقدرلكننا،الاولاجدادناعقيدةعنالاساسينجهلقد؟-ن8،فى6؟صسن!-.-

الىواطمئنانهـمللسحروا-؟كانتهم،الطبيعةماوراءلافاقاستجابتهم!ث!لىص

/،
ونظامه.الكونلنشماةوتصورهميذوالتعاهالطلاسمكألضل!ثمزي،قرع!اـ!لىم!يهاـلهمإة!رشصنل

الانسعان.فيعريقمالضكلءلىال!ينبانللحسىحجةلانعدمانناهـمبرصجصهـىرلى،"لزسريهه!شش،!صعا.الزيخ!0-

بقيتا!تيالرائعةالفنيةالصورتلكالمغاورانسانأهدىفلمنوالاإخ::.-.....:::.؟ء

؟اليومالىالجمرانعلىسقودثةر!تا!اشاقي،قى!"لا"ط"لاإلا3نر-لأ،لئن3"؟

صا....!!11-لا-،11!.الأ!!!لم

ر!حماللهابماةالمألعاصهسامةعهبلوصوقياسلىالاحملانيمنلهمقطعساطوحببرةلاحول!صابيىلص!المنف.)..برا.."اأاإأ\".!اأ!أ؟ا!!!أ.انالا+خى

سعارهاوظل،الاول*ساليهسعارهداكار.الدينحدمةميالميلمحوىهـ!
احيانايغىقدللزمارالحقيومقطع.الحاصرةالعصوربدأةحتىدليكبئث

ومحرماتمقسماتتنتظمها،الراقيةالمجتمعاتشأنشأنهااليوماننخلفةزتر2اب!اكوبغصأا-أم.صص!ى

.الافرادعلىقالونهاوتفرضالجماعيالسلوكتوجهفبيبيةوتصورات...الم--صى!يرنص الش!مس،البحرامالعاصفة،النبعامالشجرالناسعبدوسواء،بحفرهـصا!هـالخضعةئختةخ!مصط!حشه

75-الصفحةعلىالتتمة-----
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فتعامل،البدايةمنذالحيوانعنتميزانههوفيهلانضكالذيالا

تفسدانثونالجاةم!مةفيمعاوانتركاالرجلجارهإلرجلمرمعليةوالاف!!و!بينالتاريح

غريزتهعلىالحيوانيوالقطيع.الانثىفيوالرغبةالجنمسغيرةبينهما-6"لصفحةعلىالمنشورتننمة-

موسمفيالجماعي.تماسكهيتناثرويكاد،ذلكلايستطيعالاجتماعية

..الاخرالجنس(لىالشوق.واحدوالغرضواحدالمصدرفان،موجدهاالىتساموأام،القمراو

التفاهمعنصروهو،بالبداهةالمؤروضالعنصرعمدعناخرتقد5المعقدةالذاتتفهمعنوعجز،الكونيةالقوىامامبالضعفشعور

قكمل،العضليةالحركةالىمنضافةفاللغة،اللغةاعني،بالاصو؟تخثوعفي*فرادوانعهار،القديرةالبارئةالقوىالىبارجاعهاالا

وباللحة،تمتماتاوترانيماممدويا.مراخاكانتسواءالعبادةطقوسولشا.امارهويصرأالخيراتويستعروالمصائرالمشاعريوح!دجماعي

طويلةتراكيباممعبرةبسيطةاصواتاكانتسواءالثنركالجهديتماي،الدينلانوانما،اللسانفلسفةمعانسيافاالدينلامرهنانعرص

.،اتاريخماقبلفبشر،بالحاضريقاسالماضيكانواذا.ورة.والاششاورةالقومي!(لعمليةفيهاماعنصراكان،دين

كللاتحصيلهحاتيتكلمونكانوا،اليومافريقيامجاهلفيكابىهـائيندون!،المبخنمعاتسالديانةتلارم"برغسون"لاحطوقد

..القومياتمنقوميةحمودتعينلهجةوهو؟البهريالعقلنمومعذلكيضطردبهبف:وتساكل،اثء

وان،الاولىبنورءفيالاجتماعركلألزبيننوازنانالعسيرلمنوات،ا!هانفسهاللجأةملازمةهيبل،حيوقيفرودةهيالديمانةان:ررب

عل:اللاتاريخيةالجماعةنشمأةتفياخرقبلمالعنعرالاوفىادزن!طبغريزتهابخنماعايئ!ادا!برانانذلك."الحيويالئزوع"منجزء

بلاصوات،التعارفام،والوىوالكساءالغذاءتأمينفيالتساندهوالعقلينحرفانالحياةوتخشى.بعقلهفينقاريلانساناما،وحدها

ثم،وئرنذاتعنامركلهاانهاالحق؟ا(فدساتظلفيا!تآلفامىنتورولم،ن،مسيرهوعوياوابخضفيعطلالفرديةاكوازعالى.

الوجهوبهدا.اخفهالي!يالماديوالعنصر.متشابكةقداخلةانها.الاجتما!!الطريقالىلهرادة،للعقلرادعةنةالديا

:يقولحينخلدونابننفهـبمان.لجباجتماعيةو!ووةترديالئفىفيمركبةطبيعة"الساكنةالديانة"هذء

مننحلتهمباختلافهوانمااحوالهمفي(لاجيالاختلافان".دائما3طورمهانبدولاالعقلخلقحينخلقتوقد

بماوانجنداءتحديلهمحلىللتعاو!هوانمااجتماعهمفالى،المعالشفي-لشكقد،انسانكل،الانسانان:ايضا"برعسون))ويقول

..."منهفروريهـوفيهتقترقدعئهنمسبالمؤكدالموتيضعوحين،الموتفي*شيءكل

يخلدعملمالذينعنالكثرالكثبر،ندرياندون،ورثناقدلعنا.الىبهتسمموانالدوانةووظفة.البقاءعزيمةعندءوتخورالحياةدفقة

المقبلةالازمانعليهررشنسبغالنيالبناءهيكلعنهمورثنا،انناريخ.الثانجةالحياةاف!،حافزةخلابةآفالى

الائد-سضوتزودهاححراتهمنتضعقاووتوسع،الخارحيالطلاء..-.-10101الا.اذءلا
..:.(لتد!يسيهلوظيعه!انولد،فندينحيوندساننانسك

.حورخونلنامانركالانفلنقومالحدلد..".......ص

...حتماكالتللتاريحالسابد4الاسعاليةوالتجربه.أزليةوظيعهد!ه

اـلتاريخفجرفيوالقوميةاـلدولة..شيءبئيمتدينة،شيءكلقبلمتدينة

(لتاريخ،بابكل!عبرتقدالتاريخقبلماأقوامانازعمولست،التاريخعهدبدايةمنلنابقيتالتيالمحبوكةالطريفةالقصصان

التاريخيةالسلالاتبعضانفالواقع.الاجتماعيدصيدهامعهاوحملتالما،اوالربحمعا!واكبمنتزوجمنلحتزوجفيهوماالكونتعللوالتي

الاصيلمهدهعننزحقدواكرها،ع!دهاانفرطالجماعاتوبعض،بادقداله،ألهعنالبيضةتنفلقمرةكلوفي،تفرقطمنوتغرق،الفضاءاو

الجماعيةالهجراتبفعلللبشرجديد.نوزيعالارضسطحعلىوجرى(لعاو.بئلايمكنالتصوراتمنالمجموعةهذهكلان....حبالهاوحرب

.المناغلتبدل(لتاليةولا.ا(تاربخودونواالكنابةالبشرعرفيوم،واحديومفيتنشأان

عنتتكونامانهااقصد،العماءمنتلدلمالتاريخيةالجهاعاتانالا.التاريخليومالسابقينالبسرروعفيطوبلقخمروليهـةانهابد

والمقوماتامنسباتاخذتاللالاريخي(لعضوياـرثهاومع،اجدادغيرفيلاله،(لتدينمننوعالئتيجةفيهوالدينفيالشكوحتى

السحيق.الد!رفياننحصلة*لهالىذلكمنوالوصولشد2باتهـكأآلهةلتعوبضمحاولة*موغالب

التاريخ.الىاجتماعيمروراذنهنالككان.الاقوباءاقوى

احوالعنالتاريخعلماءعلينابهجادالذيالقليلالىرجعناواذاعليئاقصهاالتيابراهيمحيرةمنارتاربخعصورفيذلكئستشف

فيالجديدبعضو*نسانيةالقوميةقصةفيوجدنا،الاولىالدول:لالعامسورةفيالكريمالقرآن

منسديميةكانت،المظاهرمنعددبلورةوفي،والتفاصيلالتفرعاتقالافلقلما،ربيهذاقال،كوكباراىالليلعليهجقفلما"

قبل.لئنقالافلفلما،ربيهذاقالبازغاالقمرراىفلما،*فلينأحبلا

ذلك:منهءاقالبازغةالشمسراىفلما.الضافيمنحموننرببىيهرنيرم

لهابينةحدودذاتمعينةارضلهااصبحالمنظمةالدولان-1."تثركونممابريءانيياقومقالافلتفلما،اكبرهذا،ربي

ارضلاتمنحكلندلمالمتنقلةالجماعاتان،اخروبتعبير،؟لقدسيةصفةشاعراكانانهاخرىمرةلافولالتاريخقبلمااشعانالىآعود

.7الثابتةالجماعاتنفوسفيلهاسبحالذيالطميقعثى41الوطنواحدةبقعةيستغلون*قرانمنمجموعةلى1ينتسب،بانساليته

فيافمحى-للقوميةمستقرهوحيثومن،الترابيبمعناء-فالموطنعلىبينهمفيماويتعاونونالسماءفيواحدهبقوىويرمنون*رضمن

.الحضارةوتراثالتخاطبلغةوبمرتبة،العبادةبمنزلهالكانة؟لرفت+لرافي،غائلتهفيالحيوانمنوالكاسرعتوهافىالطبيعةمقادعة

الالسواراقامةحدالىحيعودماحمايةفيالدرلبعضل!بتوقد؟قيهيتواقرمالم؟ليهونسبت،التابىبخماقبل(ئسان،به(لتمدجفي
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الوقتنفسفيتعملالدولةعنالدينفصلعلىالصديثةالديموقراطيةكسور،عليهاالاخرىالقومياتزحفمناتخشاتياالجهاتفيالمنيعة

.الطبقاتنظامايلذلكتابعاماكانالغاءعلى.النيللدلثاالشرفيوالسورالكبيرالصين

يلاولىوسأرلد!ةالنربعة،الكتابةباكتشافالقوميالترابطفياللغةفاعليةازدادت-2

الىااضافةبالحروفالجماعيةوالتقاليدالمشاعرتسجيلوبالتاني
التاريح.عمرمنطويلازمناالاولىالدولعهديستغر!لحماولامر

طام(ررنجبا!-ذلكوقبلبل-اببلادقبلافالثالالفومنذ.والتملاليلوالنقولثىالاصوات

.الامبراطورياتدينمستقلبخضلكلوأصبح،؟لدرلةفيابديانةانصهرت-3

التبديدمرحلةمنمرواانهمالنناريخقيماافوامءنذكرتو!رتاريخبانالقولليصححتى.القوميةاللغةجانبالىمستقلقوجمر

دخلرافقدالتاريخاقواماما،بالطبيعةانتفاعهمفيالاشنثمارمر!قىالى.الشعوبتلكدياناتتاريخالاليسكلهاالقديمةالشعوب

.الاستعمار؟ي،لشعبشعباستثماروهي،ث!الثةمرح!رةفبمفظهرت،العبادةبعاملاللغةعاماطدءعلىعوناتابة31وجاءت

؟اخرىعلى!ولهتسيطرلماذانثا!ان!رولاوالتوراة،ايرانفيو(لافستاالهنودنح!كألفبهـاالمقدسةالقومهيةالكتب

نزعةاستمرارايالعايةالىالنزوع:الفلاسفةمالثاهالسببهل.العبرانيينعند

المدنية؟بئغمالضمعفاءافادةعلىاءالاقوإحر!ياو؟واتوجداررميم،الدو*فيالدينانعنارظاهرةعنداتريثبعض!تريثانبدولا

-؟الحكام!ندالمغامرةوحبالمجدهولسببام.الاطولالزمنالقومياتتاريختخططلىالظاهرةهذهلان

؟جلإبدةمواردعلىالشطرةفيافىدحةالرغبةانجبراام!زشاسيجوانوهو،المجكلمنذمتدينصيوانالانسان(نقلنا

..للتاريخ؟لاجابةلتترك.والحكمالدينبينالتضافرنجدعراقة*رماناعرلىومنذ،ايضااليدء

ونشر(لعالمبتوحيدالاسكندرينصحأرلصطوالانسانيالفيسوف.:البث!رجأةفيالاولىالخفقةمئذبرزاخطان

النزوخبعاملمدفوعا(لاولالمعلميكونوقد،فيهالهيدينيةالحضارةألاءوالرءـءالقيلةالى*صةمن*جخط!االتماسكفيالانتقالخط.

لادضاءذريعةذلكمننجنخذفالهالاسكئدراما،الانسانيةالعالميةالى.الامهدولةثمالمديرمةف!و،لة

.........ء.لأ.الارب-ابنحبادةالىوالطموطميةالقليةالعبادةمن*نتقالخط
.والحميونصيههجبليةرمعةكيالمحصورينعري!اعئدالتوسعحاجاتس

عئم!أالموفورة-الزراعيةالغلاتالىينظرونكانواالقاحلةهـظ!همفي..القويينالارباباوالربعبادة(لىثمالمحلية

الخصيب.الهلالبلادنحوالهبوطمحلىكلمواواتو!هـ.التعيمالىنزتمنهماكلفيقوازيانخطان

.00101عار...واحداخطاوش!قليلبعدالتقياومنهما
لحسبعيرالساملىالعسكريهبعولهممنلهدلىيكنموالفراعنه

وماوالجلودوالحديدوالفضة،والخمرالزيتود!انوارغنموالماعز"رولو"ر!هاالتي*تجط!!انتعاقدبنظريةنهتنعانلايمكنقد

ذلك.!ابب4.صنعمن(لاولىالحكوماتنشأةفيهاوجعلوا،الفلاسفةمنوغيرء

بسطاودينتعميماولغةنثرفيرغبةالفلالحينلسقيوو!ر..الغرضلهذايتبقىحقيقةمنفلاانعلى.الناسبينالطوعي!ف!

الرخاءو*من.الخمارقةالعجيبةالقوىالبسرقدرالمبترئة*نسانيةعصورفي

انشاهاالتيالكميرةالمدنفي(لمقدونيينالمستوطنينبلأوالاسكئدروالشجاعةالدفيةوالقوةالعضليةبلقصرةتميزانسانوكل.؟مونفي

ألمحكومين.السكانقوميةآمتصاص*ذلكوراءمنيرمىيكنلملكنه1لاخرونهابه،؟لقوتامطيادفيوالمهارةالمقئرسالحيوانقهرفي

.ذثفيفثلوقد.اتبجلومراسماتجلةبمظاهروأحدوهو؟طاهوه

القوميالالهونبذ،اجدادهديا.لةبطالرابعامئحوتبوادمرعونالغيبةالقوةبين،والحكمالسحرةبينالادميونواعمدالقديمفي

وافتسب!،+لونوهوالعالميةصفةعليهاضفىالهامحلهوأحزآمون،آلهيانسبا*قوياءلكامفمئعوا،بينهماوجمعوالاسمانيةوالقوة

حكمه!طببدالىالدينطريقعنيرقصدوكاناخنالوننفسهفدطاي!.*رضءلى*رب!تج!دفيكوهموايلاقلعلىاو

الواسعة.المصرقيالامبراطوريئفي،التجيدعنا!قهملألناسوينزءالبشريةالمد(ركتسمووعنعما

السلما.العالميالسلم:والتوسعالاقنحفيشعارهم!لمواوالرومان؟لهـدينبينسمايربطواالتايهاشكالمناخرش!؟لحكاميبعكر

..وحر!حولمنفعتهمتجإدتهح(فمابرمنتجعلالئ!،*لمهالخو1بنظر*رعاياهمعلىفيطمون،والدولة

رواطنيهالرومانيالسلمذلك"أرستيد"الرومانيالمررخيصف.شطسهواقامةأوامرهلتنفيذاللهاختارهاطائفةالملوك

لهم:نجبالولو!بماالنأساذهانفي،وا!قلنموةالتاجأتحد،؟لتاريخبنئمنذ

رغبغواذا.موسمكلمنتوجاتاليكمتحملالارضجهككافةمن).بالصييسانالصولجانوارتبط،نفوسهم

ميتقيموااوالعالمحولتطوفواانينبغيالمنتوجاتهذءمهاهدةفيورلالبلدانبعضفي(لزواجهئايئفعمكيفقليلبعدوسئرى

جميع،وفيرةوبمقاديراونةكل،رومافيواجدونانك!.روما...الحديعة؟لعصور

ففي.اجمع؟لعالمشعوبلدىالصناعةتخلقهاوالطبيعةبهملالمودانه،الحكمقوامفيوالروحيةالمشيةالثناليةنتائجمنكان-4

منلروماحاملةالتيبر.ارصفةعلىال!مفنترسوالسنةمنفصلكليشدونالذيئ*قوياءا!اربون:الناسمننؤانالحعمحولتجمع

لنزيرةالسعيدةالعربوبلادالهندثمارهن،(لدنياسولىمايجعلهاالسلعمنالنبلاء.بالصلاةيازدونهالذينالدينوس!نة،بالسيفحكمه

اقتناءوالعربالهتودشاءواذا.لكمكهاقطفتانهايظنحتىعندكم(لمحلأربينلاعالةالعملالامةافرادسائرومهمة.جهةمنوالكنوتجهة

"..لشكممنيجلبوهاانعليهموجبارضهممنتوجاتذلككلوفي.*ولىاجمتمعاتفيالعملتقسيممننوع.و؟لمصلين

شكلالقديمة*مبراطورياتظلفي؟خذقدالعالميةالىالنزوعانتعمسلوحين.(لشعباوو*مةالدولةبينكامتطابقهنا!كان
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جل!هـ!لىبالقوةلاسلام4التثوفهلالتوح!يذالىخالصةدكلوةلانهأدكلانشكلعئنوهو،معضةأقتصاديةفطامجلا!ضعاء،يالقوةالتسدط-

؟إدقوميات.الاستمماهـالعديثيتخذه

ذلمك.قيل4صفحةنقراحينالانسانيةالعالميةالىالنزوءفلاسفةنع!يولعلنا

الزعم.هذاتبطلبسيطةحابيةعملهةولكنكالل"سماهاانىالصفحةكلك،القديمالتاريخصفحف!مناخرى

اعتنقمنهمكم،مليون..،نحواليومالعالمفيالمسلمزعدد:للتارينيالم!موربميالعهد:"ياسبرز

أو*شيلاء؟لقنحبحكحالإسلاماجداثعمباقةالعالممن-عدبد!ةبقعفيتقنحتالميلادقبلالخاسسالقرنحول

الصينيةوالهندوا!لايووسيلانانمونشياالمسلمونالعربحكمهلالبشريةوتحريرالانسانانسانيةتعميماراثوا،والمصلحيئالنلاسفةمن

أالسوداءوافريقياوسياموبرمانياولاوتسهكونفوشيوسامثر.المحورك!المهدهذاوفم.والالاآالشرورمن

فييذكرمدىلرتوحانهمكانهلأالصينالىفالحيئدخلواهلوافلاطونوهوميروسفاريىفيوزرالشت،الهئدفيوبوذاالصينفي

أوالباكستانالهند..اليونانبلادميوغرهما

مسلميثلثيعنلايقلونانهمنجدالبلادهذهسكاناحصينا/اذاأنلسي!حيةأـلتيجربة

العالم.الانسانيالتزوععلى!ائعمثالالاولىعهورهافيالمسيحيةوالتجربة

حيثمنال!املالنجاحلقيمقدالاسلامانالتا!يخيةالحقيقةوءن.العالميةالى

وافنانستانايرانفيالعربيةالقوميةينشرافىولكنه،!وحيةدكلوةهووقمعت،الت!لطضدقامتبل،تسلطدونالمسيحيةانتشرت

والكثيروالقرغيزوالاوزبكالتركمانوبلادواذربيجاتوالقوقازوتركياالقو!اتاقماصيتحاوللموطالما.الخالصالايمانملبجعلىالشهداء

الراسخة.القومياتذ(تالاخرىالمبلادمنعنالشعوبتخلتامحوبتعبير.مفتوحبصدوالقوميكتلكتقبلتها

أاليومالقائمالمربي؟لوطنحمودفيوقوميادينياالاسلامنجحفلماذاح!يةبئتخللمولكنها،التوحيدالىالنزوع.بد(فعالسابقةديانا-يها

حكامهم،حاربوانماالمنطقةهذهشعوبيحاربلم(نهاولالنذكر؟ح!ثماذاثم.لغلالهاعن

.ا!رياءالييزنالين،قبلمنالاخرىالدياناتتبنواكما،المسيحيةتبنواالملوكانحد!

كفافخق.لاكمنقذينالمسملمينتلقواقدالمنطقةاقوامانثانياولنذكر.والخارجيالداخليللتس!طآلةمنها.وجملوا،بحكمهموقرنوها

بينبالفعلموجوراكانوالاجتماعيالتقافي*.لصالاناخيراولنذكرظريخ"الطريفكتابهفي"دوشهجان"مناستمدهواحدمثال

.الاسلامقبلالشعوبواولئكالعربانثارلمانالملكآلى":يقول،"جولييتقصتهكمافرنسا

الاسلامية.السوةكنففيالعربيةالدمموةهنانجحتالاسب!لهذهحملةوثلاسنباربعةفخعهم،المسيحيةنعمةفيالسكسونينيدخل

الدين.لاستغدلالمجاديفسحانالاميلةبنيتهفيالاسلامتجنبوقد!ووحاجلمناخضاعهمارآدفد!لاناذافيمالاساكللواني.دمكرية

..كهانطبقةيخلقفلم،كهانهقبلمن...اخضا!ماجلمنتعميدهمام

يقتلواانباسمهيلاترا!حاول.بالمسيحيةماحلبالاسلاموحلالقساوسةمنحثدهم!استطاعبجيشهاردفانهصثوالئبم

منطائفةو(صطنعوا.النهايةفيالقومياتفقتلتهم،القوميات"...مرارةاقلنيرهليجعلواوالرهبان

لهن!حكمهممنالناسنفرانفكان،اكليروسشكلعلىالمسلمينباسمالقومياتقهروالملوكالابماطرةجربحنانهايضاوحدث

الدولةمحاربةلهمليتهيأالدولهءنالدينبفصلفطالبوا،ايضاالسببادسلطنوحاربت،ايضاالدينباسمالقومياتثارت،المسيحيالدين

الدين.قدسيةسالحفاظمعانتشرتالتيوابى!عالهرطقاتالتاريخيفهمالوجههذاعلى.بسلاحهم

الجديدةوالاممية.ويلاستعمارالديقراطيةكافحالقوميالغرضدهذا،النيزنطيةطورية1الامبرمنمكانكلفي

الممممومةالسهامبعضارسلاندون،ا!الهنااختمانكاليسمعلاختلافهملاغير!موعشراتالبرد!يويعقوبوفسطورريولثى2

الشعوبظهورتقصمالتيالحديثةالديمقراطيةمنالضربمذاالى...ولاهوتناسوتقضاياعلىالقياصرة

والتسلط؟الديمقراطيةبئالتلازمهذالم.استعمارهابوقراودوبابلدانمنونجرهاوبريطانياوسويسراا،انيافيوالبروتستانتية

والملك.الهنداستعماربدأانجلترافيالبرلماننالنظامنثةمعورفضالشعوبقوميةعنالتعبيرغيراخرلثيئاحقيقتهافيكانتهل

الجزاقرعلىالمشؤومةحملتهارسللمحيليبلويسالفرنسبمالديمقراطي؟اللائينيةالروحفيانصهارها

،والمساواةوالاخاءبالحريةالفرنسيةالثورةناتقبلهومن،العرس!اثعوبعلىالملوكتعضيدهاالىبلاضافة،المسيحيةالكنيسةانئم

ذلكبعدومن،قومياتوأذلتممالكوانتهبت،اوروبافيوعاثتسدتهاو،بينسالو(سةالارضينوتملك،ضخمةبثرواتتنعماصنحت

الشعوبدماءسفكفيوالخامسةوالرابعة(لثالثةالجمهوريةأممنت.المترفين(لامراءمعيشة

...قوتهاواغتصابويعنيالدولةعنالدينبفصليطالب،لايداقععامرأيتؤنذلكلكل

؟..والشمولالوحدةلمبدأتطبيقايضاذلككلهلوتجريد(لقوصماالتكوينفي(لفرديةالمرتبةالىالعبادةانزالهدا

والتدمير.الةهبووحدةالجشعشمول.نعمهلىاحققتالتيهيالديمقراطيةوالثورات.الدينقوةمنالحكومات

ثمامبوتةالشعبيةللطاقاتالمنانأطقتبلالعافيالديمقراطيةعبثمنلهصيانةالافرادنفوسفيالدينحصروفي.اتبديل

خثيت..الاستعمارنحو؟قنيةلهافشقت،ضبطهاءنعجزت.الحكومات

..بغيرهانفسهاعنفألننهاالديمقراطيةمننفسهاعلىالديمقراطيةالاسلاميةالتجربة

الاعمية.لواءيحملللديمقراطبةاخروشكلوذلئ!.معانيهبأجملالانسانيا!ابرالنزوعيمثلايفاوالاسلام

لما



تنقص.او!يدبنسبالاجتماعيالراثفيكلهاتدخلالمذكورةالعناصرالمراعرابطةيخلقانيريد،والدينوالحضارةاللنةفوميةمنبد!

الاجتماعي.التراثهيوالقوميةانيحاولوحم!االصراعرابطةمن.القومياتجميعفيالطنقاتبين

لانهيا.عليهالمتعارفبالمضأمةالاميركيةالمتحدةالولاياتلافكونفدأصنعفماذافنرابطامتحابامننزناعالميامجتمعايقيم

التحم!يكلنوقد،المهارمختلفةقومياتمنبشريةعناصر.نضمدولة.حولهافمارالقومياتحصوناقتحاميستطعلم

تعايشهنا.التار!خداعمنضرباسويسريةأمةاوبلجيكيةامةعنالعقيدةسال!ولولابلالامماقولولا-الحكوماتبعضتبنت

مقومد.منماللقوميةبعصالدولةبمنحينتهيالامدطويل(رادياب!لونيون.قوميتهاابطتحتتضعهااناضطرتولكنها،.الشيوعية

امكمانعلىمثي!!نصلحبلجيكااووسويسراالمتعع!ادلاياتو!ن،الاستصلعلىيحرصونلايزالونوبالتاليمببولونيتهميعتزون.لايزالون

بالفعلاجتماعيتعاقدهناحدث.فومياتب!اممية؟لىالقومياتنحولى.والصينيونوالميوغسلافوالرومانيونالهنغاربونوكذلك

خاصة.استثنائيةظروف!امئهادولةلمكلانغير.الدولةبناءاجلمنتفرض،مهيمنةراسخةروسيةقوميةالسوفيا!ليالاتحادوفي

لايفالهدارضالىبالدينالفرأرمركشالمطالانجليزبينوحداهريكادعيعهدفيالامركانكماتماما،اخرىقوميةوئمانينمانةعلىسلطانها

بالن!بالطامعئالمنوعئالمهاجريرجىعليهموفدتولما،ف!يهاديتهـمالوحيكاناذ؟والجمهورياتالمجالسبوجودعبرةولا...القياعرة

المجتمععلىسيطرتبذلك،الغالببطابعهمالامريكيونا!نجليرطبعهم0.وحدهاالروسيةوباللغةوحدممالروسيينعلىيتنزلىالقيماجمما

وهي،المنتترددلعيشواحدةومشيئةواحدةوحصارةواحدةدغةالحديتالاجتماعيموالتراثوا!مةالدولة

.وا!رةامةلنشوءالم!تقبلوفي،واحدةدولةآنفياكافيةعواملروز"ا!قوووةماهي"اسعريساطعالكبيرلاستاذنامؤلف(ضفي

مفهولساميطالماليونوار!رن!يوثفيلىبىألاولمافرنبيوندولةا!قو!يتصير!ف.صا!ح،.نعايششف،شة:ثيرالظفيدرجتهاحسبالقوميةلعو؟مل

واعية.خبيرةبيدمعالحدلك.وكل..الخدينيةوحمق،اقتصادية
ولم،قوميانصهارهنايحدثلمانهوالوافهـع.ايطلياالىألايطليون

ظلفيسياسيامسشقلةشبهقوميةكلوبقيت،اخدعلىعنصري!غدبلمحليس،الاحتراسمنشيءعلىيحملناالتاريحواقعانأراهوالذي

علىالسويسريينالمتجاورينحملىالذبمروالواقع.الفدراليا!نحادبانالقوروحسبنا،والبيئاتالمظروفجميعلمحيمطلقةقيمةائرلاي

تقتضصعبةجبلعةبيئةمياشتراكهمهوالممخففالسياسياتوحد

لتداخل،معاالعيشعلىتواطو.سياسيالفريقينلينحدثوانمام!سوسصا!!وااألاإآااأ111!

المسماركيلم!عهوسحيرهالرويصهاعلىالمصالمحر

،"الفلامان"بعومية"الوالون"لمحومعةتنصهرلمايضابلجيكاوفي

التاريخيةالظروفبسبب،بلجيكاارضعلىضعفركرلس!افيالعنصرملهاين-3بيزوتإاض!اطاإمحلالمكبرجم!مالملماأاص.

انجلترأرغنةالشاذالوضعهذااستيقاءعلىاعاىوقد.المديمه

؟لمعوبالمسسيوبئبينهاتقفاثسمالىبحرعلىلولةخلقفياتاريخية

هيمظاهرةببعضلاتمثلالاجتماعبمالتواتالىاخيرةمرةاعودأكأطلبأبئض!هرهـاممفالىتحتك

عرنعرليمابقيتح!ماعي"العربمبتيركااضامراطالماينولالطئيدلسئع!حميوعرنليةهيسالضسهىلزمطكلفهبدجمول!افى!مالر،قىفي.!كر ..لا.......الةلعليل!بركا-سر،وسر.كامما-لدهـله

امريكيةتصبحالمهجرفيالمولودةالجدبةالاجيالولكن.معهمحملوه.اسر!شضر4إضز،سللم؟ص

المعين.ذلكتفقدحين-منهاالكثيراصبحوفد-حتما!ا!بكأىهـءبضومضع!الصمت!ل.

الحك!مظلفيقروناربعةالعربيةالامةصانتالعربيةواللغةبريتهـ.هـهريخنيممنىه،!لترتإت

الابرزالمقوملانه،المجاهدينعزانمسمي*ئسلامي!ئرحكممعلحطالركيالمجرصكاثافرضيرقيإمنخوزيبن!لي"

الاجتماعي.تراثهمصلبفي!حيراللصك

والسهولو(لوهادالصرودفيالابراراخواننايصمدالتراثبهذا

*جنبي.العتوقبالةللى!ثاقمزدااشلرداا
(لقديسينلمهولاءوالاكبارالحبملؤهاعربيةتحيةالمقالخاتمة....ص.-ص

العربية.القوميةتاريخفينسودلك!لقممعالمصصيرببرهـسايره!س

وحدتهاشبمءكلقبلتعنيامةكلقوميةلناكلمةاحرولمنتكن

بالقوميةرمبلمنابداليمبي*عرألياوحدلبسسمياماسيه!ومنعزبلأبسافككةسبيهلىار!يهـسططضلغالديالمهاكاا

النصعزةدمشقيخثصمميها!ض!سيركعشسمف

ب!لم!صللثقافيالمركزفيالقيتمحهاضرة)*(

78



...-8رقى8ءل!-".
-0100001:-ط-ب.-ا+!بماإ؟أبزإا.م-ا.ضها--.!001!."-.-لأ-ا.ة.-أ.ا-!إ.-ائىاقي.ت+بما:ا!حدا!ا؟."اا+.مبم.:"

؟!-..:!هنم!في!حعص!ا.!عف!إ!به!!ض!7أبا8ت!ة

..س:-!!.:--.:-أ"--.."+--.---أ-ء؟."تاءإ11-..إ..ااأ-.:---ا-...ء.ه-ا:0.01.-...-..:.-.-!ما-.:.ا.ئ!-فيقىا.يم+-كأ!-ة

الماضي.العددالىاعودان،الاجتهادهذا!لوينبعد،ليوليسمحالريسسهيلثدثنوربظم

القصلأفدواحديعرفهادمالقصائدمنبعدد"الادا!"منالمافيالجزءحفل

وهي.الجديدعهدهفيالعزيزالعر؟قمأساةوحيمنقصائدخمسلايجبقانه،(لتحريرمنقصدعنذلكيكنولم.السابقةالاجزاءمن

بثورةالشيوعيونألحقهالذيالمزيف-تباينعلى-تصورجميعهاللادباءيدعوانما،"الاداب"منالعاديةللاعداديخططاويرلمان

الانتهازيين.الصكاممنبتشجيعانحرةتالذينوالانحراف،تموز1،المجلة.نفعلولا،.يرسموااناللاواعيةاوالواعيةباسنجاباتهـمالعسهم

خير"شيوعةاغنياتثلاث"الملائكةزازدقصيدةانفيريبولاروصدواانللنقادوتترك،ارننخطيطذلكوتقنيالرسمهذاتنقلانغير

وهي.شعريااداءواروعها،الأساةهدهعنتعبيراالقصائدهدهبيوليست.الجديدةوالنزعاتالاتجاهاتويدرسواالادبيةالمظاهر

شاعرتناشعرفيالتطورخطوطمنجديداخطاتسجلاخرىقصيدة،ادباءاوادباتخلقانلانستطيعالاديةالمجلةبانالترديدالىحاجة

بمعزلتظلانتستطيعلاالتناعرةان.والشكلالمضمونفيالمبدعةويبونقوهاانفاسهمالدارسونليلتقطيتنفسواانللادباءتتيحهيوائما

وقد.(ثرهافيهاتتركانالاالاحداثلهذهيمكنولا،ألاحداثعنالاالانتاجعنمسؤولةالمجلةفليست،هذاوعلى.ونزعاتمظاهرفي

غائبةكانتالتيالقوميةالنزعةتلكالانجرالملائكةنازكانتاجفيوضحتوقد.الانتاجهذاظهـوراكحريررئيسيبهيتيحالئي*جتهادبمقدار

جميعا.ودراستهاوقصتهاشعرهافيظاهروهذا.السابقةكتابانرهافيمناضعفيظلذلكولكن،تقديرسوءاوخطغلاجتهادهذافييكون

وتوضيح،اعدائهنرمفومهـمةبمصيرهالاهتمامشعبهاتشاركانها.الادبيالوضعحقيقةتشويهالىيؤد!ان

الادبي،الاثرفنيةعلىمحافطةتظلو!ها.امامهالصاعدالطريقمنصديقرسالةفيوددتعباراتبعضذهنيوفيهذااقول

غرممارلسمةفيهاثرهاوتمارس،والوعظالددايةاسلوبعنوتبعدءمستوىفي"انخفاض"الىتشيروهي،الادبيبئوقهاثق*دباء

مباتنر.اسلوبايمنالروحفيوافعلالنفسفيابعدهيمباشرةنخفيانيجديناوليس.الاخيرة""غلاداباعدادبعضفيالمنشور

ادبنا،فيمثيلالهنجدلاساخرااسلوباتعتمدالرائعةالقصيدةوهذءالذاتيالنقدالىنلشواننتدارسهاانيجدينابل،الشهـاوكطهذه

منكيبرةطا!يفةاستعمالعلىالسخريةهذهوتقوم.وحديثهقدرمه.كله*دبي(لانتاجمستقبلعلىمناحرص!ا،الحاجةتدعوحين

د؟منونو!م.لهمشعاراتالشيوعيونيتداولهاالتيوالمعباراتألالفاظو!كني،المجلةعنغابتقدالكبيرة*دبيةالاسماءبعضباناقروانا

المدلولاتهذهزيفتفضحالشباعرةانفي،معينةمدلولاتذاتبانها.اورتوىانخفاضالىبالضرودةادىقدهناانمنيقينعلىلست

معروؤ!اسلوباالطريقةبهذءفتكشف،بهاتلحقهاالتيالمختلفةبالقرائنالنقديةالمقاييسانو،وعمقارهافةيزدادالعربيالقارىءذوفىانذلك

الرجعية""و"الجاسوسية"كلمقيفان.الائتهازيالنفاياساليبمنليفرضكبراالاسميكونانبعديكفيفليس.ودقةصرامةتزدادبالتالي

تجعلهماالشاءرةولكن.الشيوعينالعملاءكاموسفيالتاولكثيرتامثلامنذويكببرابان،ذلكالى،نعترفانوينبغي.الاحترامالقارىءعلى

جاسوسة"تقولحينوالبراءةبالطهارةالايوحيانلالموصوفينصقنينفراحوا.ومكانةشهرةمنكسبوءماالىمطمئنينباتواالكيرةالاسماء

الظلممنت!ىعلىيدلذلكبانقشوحي"الياسمينرجعية"و"زنبقة.والجدالجهدويعوزه،الادبيالضمرمنيخلويكادانتاجايتايعون

الطاهرينالابرباء.بتهمونالذينالشيوعييننيةوتفضح،والعدوان.بهيستخفانكعبهعلأمهماللهـلالبيغفرلاالواعيوالقارىء

النعمانشقائقعنحديثهاالمعنىهذامنوقريب.والرجعيةباتجسىفيوتفسح،كببراايماناالشباببادبتزمن"الادآب"(نوالحق

حتىنقتلوباسمه-المرا!الدمرمز"لارها،اوروداشرهـا!طاننيحينلابالغولست.خرةوعود(انتاجهفيتستروحمنلكلصفحالها

فبىتبدوالشيوعيبالمنطقالاستهزاءوغاية"الاطفالونذبح-الربيعالادباءمنجديداجيلاالمجلةهذءطريقعنعرفواقرالقراءاناقول

كما".للسلامكاحباخديهمنالوردجززت"أحدهملسانعلىقولهاالادبمقدر(دتالانمنذيتسلمالذيالجيلوهو،مميزةخصلادصله

وهذا"لسانزلةوكأنها،يقولاذللعروبة.ببيتونهعمايكشفآحدهمان.؟لحديظالعربي

فيجمعتقدالشاعرةاننرىانالطريفومن".عربيةروحهالشذىاخذا*دعاءيأخذنافلن،الشيوخجيلبنقلالصاعترفنااذاولكن

يعد:الشيوعينقاموسفي(لمتداولةالمفرداتمنعدداالقصيدةهذء.والتهورالغروراقلهاولشى،الشبدجيلنقائصعنمعهئتغاضى

دسائى،،تزوير،رجعية،روبخه،دبرت،!مح،عملاء،مرامرةتجعلانناميزتانهماوالصراحةالصدوورغبةالاخلاصروحانهلى

مختارةكلماتبانهافيهنحسلابارعشعريلممياقفيذلككل،ارآجيف.الجديدةوقيمهـموجودهمالشباببهيفرضادبيبانتاجنتفا!

.مقصودةبعضننشرانذلكبعدلنايغفرونالمهشلصبنالقراءإنواحسب

بهيردعميقعنيفردالىتتحولالسخريةهذهلهجةانغرالتشجيعروحفان،تمرسالىوتفتقرنضحالىتحتاجالتي!ار

يوقنحين؟لاحمرحلمهويتهاوىيصحواذنفسهعلىنف!هالشيوعيهذهخنقمنخر،ضعفاوركاكةبعضيعتورءكانولو،واعدلادب

وحيلاله،امنهيعكر،العربيالشهيدرمزهناوهو،ذبحهالذيالغلامبان.الحددثادبناتغنيحمرةمواهبكفقدكاقدالتبم!ار
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بمدادخلوصورةهيالدلالهعميقةمحزنةوصورة".رصاصالريحجميعا.اعرباامبحانهاي،ءربيمليونتسعيناصبحخىتكلالرلانه

للئنينقرباناعذراءللجدولتمضيصباحكلفي"العذارىمناليومكاسقاطالمعنىهذاتوردلمالشاعرةأنفي-كلمنالخانمةهذهوروعة

اولاهما:القصيدةهذهفينحويتينغلطتينلاحطناءانناالا".الاصفرو،؟رقنومه،يعذبه،التتميوعيضميرفيمحفورااوردتهبل،منهاوتدخل

والثانية،سقيناهوالصحيح"الممرندىاسقيئاه"الزهرعنقوله.الحديثشعرنامنكثرفينجدهالذيالمزعجالوعظفتفادت

قولهفيوصلهمزة"الاسمر"همزةجعلهطريقةفيواضحاتطورا،بعد،يدةالقصهذهشكلفيحلنالاوقد

كذلكقرئتاذاقطعهمزةوهي"القضثانتخنقهالاسمروالشادع"سلاسسةوفيها،واللفظيا،عنويالتعقيدعنابتعادففيها.لتعبرا

(لبيت.انكسربالفكرةيعنىالذيالملالكةنازكشمرفيكميرانجدهالاوتلقائيةوانسمياب

لعلي"السوداءالهرة"قصيدهتندرجالمعنىمنالسياقهذاوفي.فائقةعنايةوظلالها

الثورةالىصغارهااكلتالتيالهرةهذهبقصةرمزوقد،اجندياقصيدةفيالرئيسيةالفرةتثصكلالقصيدةهذهصوراحدىونجد

الفجراطلالةلترقببارعتصويرالقصيدةومقدمة.نفسهاأكلتالتيالذبيحةالبراءةفكرةنقصد،"السلاموانصارآذار"الراويعدنان

قصةسدوبعد.تناملاالتيالاشباحاليهاترمزخيبةمنذلكعقبوماتركوالا"وألاستلال:الانتهازيةمذبحبهمملىيضحىطفلفبمالمتجسدة

الخاتمةهذءولكن،والصراعالكفاحمواصلةالىدعوةتأتي،الهرةتلكوخاتمسة"الوفيهبالترانيميهتفثمسيكبرفغدا-الرضيعالطفل

يكنلمبيبتوتنتهي،ارنوترمنهاويزولالقصيدةلمطلعبالنسبةتبهتيكبر":بالايحاءالمحملةالبسيطةبكلماتهابارعةايضاهيالقصيدة

واثفاهالحياةوتضحك"بالقافيةسيقولعله،موفقافيهالتنث!بيههذهبخالواضحالشبهلاحظقدالقاريءولعل."الرضيعالطفل

قولههو،مسننقيمغيربيتالقصيدةهذهفيوردوقد".كالمط!ولهويلهالثهانجدونكاد،الملائكةنازكقصيدةفيوردتوصورةالصورة

جعلئاهسااذايستقيموهو"تحملونالذيالجهدعناسليكماني"م!-الثلاثةهؤلاءانذكرنافاذا0الكماليلشفيق"صلاة"قصيدة

)1("تضحطوى"العراقب-كأالثورةانحراؤءبانزخفأانكاحق،عرافيونشعراء

وقد،حكواتيلماجد"الموتمناقوىالكلمة"قصيدةوتبقىابدإغتالهطفلصورةالعراقشعراءمنالجيلهذااذهانفيسيتخذ

رسالتهم"خانواالذينالشعراءمنبغدادفيالكلمةجلاديالى"أهداهاهـ.زهع!هامادفلاالانمنذ/ة-عانالادلياننار،خبوسعوان،أثيمة

قلوبهموهنتالذيناوالشيوعيونضللهـ*الذينهؤلاءمنبمررفذكرنا."الذبيحوالطفلتموزا؟ثورة"عنوانتحتالفترة

لى1لنعذرالمشلماسبةهذدنشهزانونحب.مطبعبخطذلكأعل)1(هـ-نصاءد-اراب"هالوووب،"ملاة"قصبدةحفلتوقدهذا

ال!ئيالواشوةالمطبعيةالاغلاطعنالمافيالعددكهابسائروالىلى!راءلفيإحمدانجلوا":معيرةوتشاب""واستعاراتغئةبصور،الاعماد

المستقجل.فيالمتطلعقدرنتجننههااتونعدهم،مقالاتهمفيوقعت(لجن!اقدامتجرحهالدرب"-".الصخرمنانبتتاهز!را-اصرار

لحهيحح!حه)

اوالنتنرللطبأعةالمسأهةقرنكلينمودمسة

.ترشرم

فىاءا!ارنى؟ءةالم!وءهـاص-اسدلىااةفى

م++.

الاحير.الجيلفيظهرتالتيالنقدلةالمدارسفيوالباحثونوالنقادالادباءاليهيرجعكتابوهو

هاي!نستانليتأليف

عباسا!مانالمدكتور:ترجمة

نج!يرول!فمحمدوالدكنور

!هـ.وت-الخقافةدأر"حر،لاشتراك

***

لم-اص!ا-،-دى

،والتطورالاسلام،الفتوة،ءصرفيخلدونا،نالابمهيلأء"كأ-،دةالمهتتناولمقالاتمجموعة

المختصينالاساتذةمنعددوترجمها،ألمسشةثسقينءصنءددكب!،...الحديتالتاربرغونيألاسلام

زيادةنقولاالدثنورباأشرأف

الاندالحر.صكتجةدارمعخراكنتبالا
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للشتاءحطبا،المطافنهايةفي،يصبحنفسهالغربوهذا.الواجب.الحرالاديبعنوانهولذي1الصمودمعنىوفقدو(،التيارفيفانساقوا

.الشهداءبنارالشسبيتدفأكما،المبتردونبهيتدفألاء:!؟امثالقلمعلىتجريالتبمالئذلهللكلمةموفقوصفالقصيدةوفي

بالاستعاراتاحفلهاوما،الرائعةبالصورالقصيدةهذهاغنىومااقس!ممنيجإدها-مظلمدربعلىتنسل-مجروحهتخرجالكلمة"

الذهب-منجيمرةالحقولكل)):المثرةالفنيةوالتشبيهاتالجديدةمبتغاهدونسقطقدالانجنراليببت(نادىانيعلى".بالاخلاصللهـلمة

كان-؟القلممجرىفيالالهاموزوق؟الله!بواطعمالحرفأشعلمن".تتمشىةالحطدنسفيمرذولاحقيرالتعود"ولفظامعنى

"لقفراء،الشوارعمقلفي،وحشيةاصابعوانفرزت-ناريةلوحةالمساءقصيدةنوليانعليناكان،العددهذاقصائدمراجعةواصلناواذا

"الاضواءنضالهاواغمدت-ثوهاءمصابحفانفجرتقصيدةفهي.خاصااهتمافاالصوفيالباسطلعبد"الغربمدبنة"

القصيدةهذهنشرايمداناوشكفاني،اخرىصوداانقلرحتواذامختلفمنفيهتثيربماالقاريءتهزوهـي،نفسهالوقتفيوعميقةطريفة

اتوفيقذروةالشاعرفيهابلطغالتيالصورةهذهالىاشيراناودولكنيالشجرهذاصورةعبر،فيهايرويوالشاعر.والافكارلصور1والمشاعر

رحلةشرفاتهن"فيقولالنساءشرفاتءنيضحد!حينالكلماتباوجزفيشعبحياة،بكاملهامدي!نةجاةقصة،"الغرب"ا"سمهالذيالرخو

ثوريةتستقطبالتياـلقصيدةنها.بة(لىأوميءأنكما"الشبابلقضا؟اثارةالقصيدةوفي.مزاياهايض!الهولكن،اخطا؟هله،مدينة

يجرفونوينطلقون،العظيمبالبعثالصحراءفييحلمونالذينهؤلاءاطلاقابالحياةيتصلماومنها،والهنبالفكريتصلمامنهاوعميقةهامة

رسالة،الجيليهزالجيلرساله":الكبرىالوحدةطريقفيالحدود.الفنيحسهوعمقالشاعرثقافةعمقعلىتدا!موحيةموضوعاتوكلها

الثوربة،المشاعلسناعلى،ألعربامةبالبعتهادرة،والحرية،لصحراءمورةوتبدو،تها1بذقا"لمةقضيةيعالجالقصبي!دةمنمقطعكلأنوالحق

الثوار،قوافلوانتظم!ت،ألاحرارويرقص،الاسوارطريقهافيتجرفكلءنهاتنبثقالتيوالبررة.الاغنيةفيكاللازمةاليهابالنسبة(لغرب

"غربياالثىصاءاحطابوانتالغرب"انفكما،بالغربالرجالبعضتشثيههيالقصيدةايحاءات

الشاعرانوظاهر.بهايضريثادتكثببفامكثفةالقصيدةهذهانءلى،كالفنالغربويبدو."الحياةفنالرجالبعض"كذلك،"الا!ضفن

حملهالذيهوهذاانفيشكولا،كبيرةملحمةطدة!لمهاائارادصميمها.فيالحياةمنولكنه،اساسيةقيمةلهتكونلاقدكمالياشيبا

نعترفانينبغيالتيالرائعةالطويلةالمقممةبهذهرموزهانجترح(نى!4،والرتابةالقلقيعيشونالذينالمعذبين(لرجال!؟لاءشأنذلكفيشأله

.الغموضالشديدةوالمدلولاتالرموزتفس!ببرفيسنتخبطلولا!اكأا(!:أعويدءندماالنارخطفيقفونو،الطليعةيكونونذيكمعولكنهـ3

رعةمثعاعرحالمعيهاوددعاحئئته،اولمسالهجبهادليتفرنا،!لىفرط!هابالصسوتع!ر!!صنج!ائضالجرقلىبهمات

حاهلش4،عذدهفالصدهالصادقالرسيدلعبد"المساءاعسه"اما

-ه

مشهدكللدىويتوقف،منهابدلاالرحلةمراحلويعينض!،ملهـوفا

للفراقالحزنعليهيستولى،البمدعلىحبيبتهرخاطباونفسهليحدث

دفرالحهالدمعيتخي!لتن!رفوطورا،والاسىفيصملالإستارةركاف!!ضلحاصراجم!،،لمحياةمحنبةداو،"اضت

تعبرصورادلكاثناءفيالشاعرويورد.نينتهططفيستعيدض!البرب!الرطصةلمج!ء6،وأ!قيايرث!برمصكزضة

اغنيةيغنيالمبحوحالبحارصوتمثلمن،النفسيةحالتهءنتعبرخير

لالمكني-ومو؟نيمدنمنالمعالمفيفااكئرما":!ولشعووه.نستجيب.تجصا!ل

تشبيههوكذلك".ثانيلهليسوحبيبي-حيبيميناءالا(هوىفيكئا-ابو!ء،ارربرتا!أندارربرآ،ءهـحسرص

منار":النفشبةرعشآتهمنكلهايستلهاعديدةتتعبيهاتؤيزوفلبركان

باقةهو،ينضبلاو،!لنسفق،ال!نمةفييضفقمصباح،الطدمةوكطصى!س!كعبرقالمالرلمجصاس!فاصصضايرعغ!تىلل!

جبينفوفىمحصوبذهبمنتاجهو،اعلىالىالغواقالبحريوفعطورد.لمحىفالرهـور!دق!ا!املمحى!مطف!زص!

مشرقا.غدالشاعرهانتوسم،نابضةقوترةقصيدةان!،"..منئرق

وهي،البابفتحلحسن"غرباء"فينجدهالنبضهذاومثلرربريمطستب1مإضفبزناضدس!نالطلماتهـطر

وتنثالطلع،)الغرخرغرباءبالفعبالمقطعكلمةتكرجيفيهافبئبهبهلسيعكمبىمعمصعير5مئماله!لمجى!صهمى!صدىضسرل

بهجةيحمل"غرباءواديهـمفيغرباء،غرباءشعاعيهوان،غرباشمسلب!ءكطم!ابط-ور!ى!ىاهـ!ىرصم!ث

المريعة."أساةلهذهالملحمي(لمدىيصورلا!لعتمزق.،،أوزبآكبرهمصامبطاةدارنس*ر،!!ء

(للق!اء"وصعبلهالي"(لقبيح-قمريياتنتظرلا"قصيدتاوتمتاز

وصدقه.التعبيروسلاسةالفكرةببساطةالباقيعبدلمختار"ألاولكئنءخهـجم!هـجصر!ماصامببرلمرب،،إلمجاةطإبئبة2،

نفسههوهنرحدي!صع!فتا.؟لخولىفيلسجلختبانطورالموضوعلدىتنلألم!اعراسلوهويتحلىرطروكىلررساءثبإهـصاع(لرجم!ا!!ىتح!مىطتىلرصهمي!لمش

اللهجةعنفالحديثوفي،يدهاطلبالىيسارعوالجبنيطرحانحبيبها،ا!صدىلورجمضلمحط!،اهـهمصر؟لمحقررمحاصاربكىتسنط!!رر!

وكيه،القبيحبالصالفتىتصفالفتاةتجعلمتحببةنقمةعنالمعبر".ا!عيرلضالمالم،ورلمالعر!ص،لمجعيخط"ررجمه؟للغ!لم

علىاكرهتاذابانهانفسهااولاهمافيالمتحدثةثبهتبارعتانصورتانحسرححسحهح!3
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(ورلف.،منوكلفيعلىص!رت."مديدةيهة"سقعهتحتفستقعدوالدتهابهسترحبممنالزواج

ودائرةالحياةدائرةبينالتمييزفيالهامةم!حظتهانازكللانسةواقدرالنعمارفييمكثبالهندطائروهو،بلسمندلقلبهاتشبيهوكذلك

جم!طالفنيوالعملالحياةالراكفيمرمفحسندليلفهذا،الفنيالعملاحلامخمسة"قولهفيضعيفانثرياتعبيراوجدتانيغ!.بهاوبى!لذ

بعضعنديولكن،تحلي!لهأفي؟خالفها"واوافقها(نبعد!طوببسفيفجدتهاالثانيةالقصيدةو؟ما"لي..ألاحببرفيانكيخبرنني...

كيها.جانبهاقدالتوفيقاناحسبلهااحكامبعضعلىتوضببحيةردودمولدعلىكل!اتدلىالمعانيمنسلسلةخمضراءعيونلقاءمنتستحرجنها1

دلي!لاوتذكر.وايهساميبينصراعهناكءلكون؟نمث!تنفيفهي.مبتكرمعنىوهو،العيونهذهخاقيخه

تخلع(ندوناوالمشيخةسامييتركاندونيحللمالابانذلكعلىحقداتفيضفهيالحساميلنذير"الغادرةا!فعى"قصيدةاما

و؟نهايةالاببساالحجابوخلعالمشيغةتركانوالحق.الحجابهدىلانفثاالكراهيةتنفث!ذمحةهجائيةلهجةوتلتزم،غادرةمخادعةامرأةءلى

كثبرةببادينفيوولديهالاببينيقومكانالنيالصراعلهذاتتويجابافضسلتح!فظكلاسيكيةقصيمهوهي.لسمهاالافعىتلكنفثعنيقل

صراعثمةقيومانينننلاالحقيقةهدهاثباتانعلى.الروايةتسرررأولكنها،مختارولفطبليغةوصورةمحكمةعبأرةمنالعموديالشعرمزايا

ايضا.ونفسهساميبينالتقليديةالصووبعض؟يرأدحيثمنالشعرذلكنقائصبعضمنتنجو!

العالمشةالعربالىالمؤلفهـشارةعلىلاطويلاتعيقاالناقدهوعلقت.امرورة

تخالفهيبل،اهاقيمةلا*شارةهذهبانم!نهااعتقادعلى،الثمانيةشاعرالخوريخببلوصاحبها"والنملالشمس"فصيدظبقيت

.الاشارةهذهذيولتتابع!منازك(لانسةانوارى.الفنيةالضرورة"*داب"آثرتجديدةشعريةتجربةالقصيدةوهذه.وفنشخصيةله

يومينبعدقسرابوه1وقسرء":النظاليالسياىفيالعبادةوردتفقدقدمراميهاانمنبالرغم،فيهارأيهموالنقادالنت!عراءليثدينصرها

اعانتحينيام1ث!تلةعليهمامرتقدوكان.حلبالىيرافقهانعلىلمحمهامنرأياو،نفسهالشاعررأياسمعانواحب.عليغمضت

يومينبعد*(لمصيفالىالعودةلهماتتيرفلم،الثانجبةالعالميةالحرب.وفتمها

سمب"منزلوالفى،القريةغادرواقدالمصطافينمعظمانوجمو؟وهناكيبحات

"..مغلقاالشعرقضببة"مقالهافيالجيوسيالخضراءسلمىالشاعرةتناولت

نجبابهاثناءفيالمصيفواغادرقدحبيبتهاهلانهذامنويننضحببست،مؤمنةمتحمسمةبلهجةهـيثالحىشعرنادراسة"الح!رتالمربي

الناةدة(ذلكألىاشارتكماالثامناثبهر)آبشهرفي،بصلبالانخأجمزا؟علىيلصاوضت،فد،الثعربهذامنهاايمانااةللهجقتا

في.آخرالآالمصايفيغادرونلالهنانجبالفيالمصطالمحينانوالممرولىدفاعاقضيتهعنودافعتخصا!لصهوفصات،ادبنا!يالحديثالش!عري

وحبيبته،القنىبينفصلالذيهوالحربقيامانذلكيعئيافلا.ايلولمئهتنفذلاالوضوحكلواضح،قصرءعلىجامعومقالهابةواعيارصينا

اخطار،منالحديثالشعربقضيةأ!نيصيقممابالرغمرووائيةلمهجة(بة

حديثة.تجربةككل

اىاز!طرهكقهلآفنالحرة"الغميق"الخنلد"لروايةالم!كةنازكالانسةثراسةاما

ثضاهيها.التيالمممقةالعربيةالدراساتهي

مشذ،ادبيضمرذات(لمبدسعةألاديبةهذهأنعلىاخردليلوهي

بشيريلاميرنسارعفعامقصة(ملشعرااككاسواء،تعالجهموضوعبأيشننخفلافهي

الاديبةللرصانةنموذجابذلكفتبدو،جهدوواقصأرىلهوتبذل،رراسة

27683تلفون-66ص.بالتقريظجانبيعلى،خاصةدراساتهافي،يشتملوذلك.الجادة

شر(عيفيرياحالدينتقيسعيد.اللتهيديهبينتقدماىيخرمنحكمايتطلقلا!ماار،جميعاوالتجريح

(1ب)هنيبعل!عروتجورج.عامةألحياةومن،نغسمهلاثر1منمستقاة،وبراهينه

المسلحالبيتونصو؟بحبيبكماوطلتهاوعاشتها"الغميقالخندى"ل!ايةتعهقتار!اشهد1وانا

الطفلصحةهندرسونمالجميعوتقديرياحتراميعلى،كاتبويحللهاويعشهالىتعمقهالم

المسلمينامامالميحالحايكميشالعلىالندممنبشيءالواعيةدراستهااث!عرتنيوقد.النقادعنهاتبه3

كانوانه،الرولأايةهدهفياخرءكأتالعنانلانفاسيأطلقلمافي

ومغايمهاالديمقراطيةمستقبلنفسيةعلىاخرىاضواءإوضلاتلقيكيمةاشيماءاليهااضيفانبوسعي

التوشحفنالكريمعوضمعطفىهذامثلالىال!قبينبهانالنافدوحسب.الرئيسيالقصةبطل

الادبي.*نظأبمفيخطيراروراببمدي
خلمونبابنالتعريفخلمونبنالرحمنلمحبد

*دبيةالمراسةخىريرورفاشبوالاحكمالمعانيهنكيمابانذكرتاذاجديدمااكشفولن

هـلع!ربربيعميشانبنوايضرهالاذلمكولكن.ببايرتخطرر-أالروايةمنالدراسةاستنتجتها

مذكراتالصلحسامي.مميكلوهذ(،و؟خلاصبصم!ثنبتهاانياحسبفانا.يضيرني؟لا

مغتربحكايةصيدحجورجلاليما،شاءواماويستئتجوايحللواانذلكبعدوالدارسينوللنقاد

ويلارثوالهياتالوصاياكهبارادمونالىالتجريحاوالتقرفيتعدىبحيثكبراتطورقدالنقدمفهوموان

قدوالدكلاتالرموزهرء!نتولو،الدثلاتوكشفالرموزتوضيح
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لهجةلتغيرالمزلفدافععنالتسا؟لمعرضفي،الناقدةوذكرتوالحق؟بهنغسطيمنيكانمما،الاقلعلىشهرطوالرؤيتهامنوحرمه

ألاسلوبيتبع"كانالاولالقسمان،والثانيعالاولالقسمينبينالحديثفيعاطفيةفترةاجملكاملشهرمدةقعرقدالمفاجيءالفراقهذاان

واقكارهساميعواطفالمزلفتابعوفيه،المداخليبالمونولوجالمسمىوعاى0..الحببانتهاءايذانشبهكانالفراقهذالان،الفتىحيأة

فالموششح.واضحاخلطاالكلامهذافيانواعتقد"...الغا"لببضميرمبرراهذاافليس..الحبهذاعلىجنتاقيهيالحربتكونهدا

ويردويسائلهاويحللها،نفسهمعالبطلفيهيتحدثالذيهوالداخليلا؟الحربالىوللاشارةلدوقيتكافيا

المؤلفانوالمعروف.اساسا"مونولوج"كلمةملاسنيهوهذا،عليها،ذلكالىوماالوطنعلىوتأث!هاالحربقضيةانإكهومامنانثم

البطلليجعلوالسردالروايةءنيتنحى،الاسلوبهذاالىيعمدحينالحربهذهانهمهماكلان.المراهقالفتىوعيمنطقعنكلهخارج

فيهيرويالذيالاولالقسمفيكذلكالامروليس،ويسردبروينفسهتفشبرنجبرولعل.عاطقنهتاريخفيهاهاحدثافكانت،حييةمنحرمون4

هـنقصديلتوضيحالمناسبةهناوتأتي.الغائببضميرالاحداث(لمولفوحين":ونصها،اعلاهالمذكورةالعبارةفوراتليالتئيالعبارة،لذلك

ضميرباناولااعتقدفانا.هدىلسانعلىمكتوباالثانيالقسمجعللهااغرورقتاخيرةنظرةالعلياالشرفةعلىالقى،التيارةاستقلو؟

عنالتعبيرعلىالغلالبضميرمنالحياةبطبيعةوالصقاةررالمتكامجراءمن،لرائع1الحبهذابضياعمنهارهاصاوذلك"..بالدموععيناه

،منحازةجهةمنساميعلىالضوءالقياناردتانيثم،الخطجمات.ال!ربقيام

،محايدةالاولالقسمفياللهجةكانتانبعد،هدىجهةهي،مشاركة،ايضاهو،يكنلمبالتيفوئيدسامياصابةعلى(لنصانواح!سب

نفسيةمناخرىجوانبيكشفالشكلبهذاالضوءوتسليظ.بعيدةلزيارة"رفيق"دفعالىالاصابةهذءادتفقد.لهلاضرورةنافلاشيئا

صين،ذلكبعدأحسستوقد.نيازكالانسةاليهماتنبهتوهذا،البطل.وبعدءساميمرضاثناءفيالزيارةهذهولى"كرار،بيتهفيصديقه

الرضبماالبطليظل!نهمحلى،ساميبان،الاولالقسمممتابةمنفرغتشغلالذيالحبذلكوقيامبهدىرؤيقلقاءؤرصةذلككانوقد

قوازيين:امرينالى،تكونهتاريخمنالفترةهذءبعد،مدعو،القصةفي.الكتابمنالثانيا!مفينضانذ؟حيزا

قدانهوالحق.اسرتهفيوضعهيعيوان،نفسهتطوريتابعانحياةذكرباتاستعراضانناركالانسةوجدتكيفارريولا

على.بوثرانعيهب!ان-غامضافهماولو-يفهمفأصبح،يعيبدا،شيئا؟لروايةاحداثالىلا،ضتف"الدينيالمعهدؤبالمدرسيةسامي

لمجصحماكانتالتيهدىعلىسيماولا،اسرتهافرادوعلىمحيطهالتيالصورتوحيالا"ئف!مهلاميل!يرةعليتحليللمسةحتىيلقيولا

حرارةتراجم!محضمنيةنظروجهةومن،اليهائاساقربللعلموشوقهاالشكلعلىقيمتهوانعدامالدينيالتعليمضحالهعنكافةبفكرةرسمها

".نتعر!ا(التيهذهلسانعلىالكرماجريانفضلت،الحياةفياللهجةساميسيزهدمما،اج!لاالدرالةجديةوعدم،ويهيعطىكانالذي

من،تعيشهاقيو!ط،وتقديرهتصويرهعلىاقدرفتكون،للتماليرالجبةخلع،اخرىعو؟ملجانبالى،لهوييسر،الدينيةبالدراشة

محايد.راو؟والعمة

ومن":الناقدةقولعلىاعلقاناود،النقطةهذهمنافئانوقبلء-صرا
"...."هينةكيرمقجاة(لقارىءيفاجىءذلكاننلاحضانالحق؟1!م1صذثمر1ذ

الداخليبا،ونولوجهدىعنتحثاوولفانلوتهونالمفاجأةكانتوقدم

".ساميءنتحدثكمالرخ!صاعمافىدرلرعلعصرر!رداس11 !ىص

كللذييحدبييبيابخراوولمطلومعانيمنةحاقان!ربهيئثعيئامننىئرواكللمرعوبئمنساقعهالبمبهنلاا:"ئماجم!أثر!صالب!اص!-.

سامي.عنتحدثتكماهدىعناتحدثان:المفاجماةلتهويئنازكالانسة

يتح!ان(وتوسوغرافيةروايةفيالتكنمكيفسدماافسدطن(عتقد!انا1..صرو!فوادللدثنورمروفيعقوب

.005البعلبكيمنيرالاسآذتعريببينتومالمواطن

جميعا*جمماليبرزانينبغيوانما.واحداواحداابطالهعن61ولف(لرا!مياكرم!لا!اذعردته"آظقسلملةمنالاولاليمن)الكنابوضاح

.ومشاعرهافكارهعبر،الرئيسيالبطلخلالمن25

الغميقاثناءحديثهافيشديد؟الحاحاعليهالناقدةالحتاخير(مربقي.ء2عرورةآفالىسلسلةمن-الثطنيالكتاب"الكوفةفيبيت

الواجبداعيبينالصراعامروهو،ساميلدىانتطورمراحلعن0.1الرزازمنيفللدممنورالقوميةمعنستطور

نصبعلىنازكالائسةاصرارافهـملافانا.النفسفيالحياةود؟عي0.3ماعي؟بيايليا0"شعر"وترابتبر

علىيمتنعفهل.والحياة(لواجببينمنيعسدواقمة،(لصراعهنلأ003""""شعرالجمداول

يزمنمنثمةاليس؟الحيهاةوداعيالواجبداعيبينيوفقانانسان.03""""الخمائل

طوععنللواجبينقادانفيهيالرائعة(لحقةالانسانيةالحياةبان0.3النقاشمحمدللاستاذالارقموأليد

ضميروتبكيتندمعليهيلح،الواجبفييقصرحينوانه؟واختيار..؟تشيسمانلكاريل2455رقمالزنزانة

الحيصاةتجعلنازكالانسةان؟لايطالىشييمعهمانفسهاالحياةتبدو...زفايضلشيفانامرأةحياةمنساعة24

لالواجب،الاضطلاععدمالىالالالدكوالحياةانلوكما،الواجبنقيض5...اجمبمامنيرالاستاذتعريبالاسلامعندفاع

0005تشيسمانلكاريلالقضبانوراء
!مالحياةكانتانادريولست.والنزوةللضعفالاستسلاموالى

مذا!غيروليست،هذا--
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صأدفا.بماطنيأكأنمأ،لقيفىطرفيعلىو(لاثسياتجةأتتانجبةوضعقيأنرأبمبوكذنك

،حادة،جامةواقعيةبلهجةالقصةهذهؤياضسليمانكنبوقد.بالعكسوالعكس،انسانيايكونانالمثانيعلىيستحيل

يتحثثلملوانهولحسب..ئكلمالتيهيالاحداثوكانت.صارمةالنموذجهذاإحتداءالىالنقاد-فأدعواعودانمناخيراليبدولا

صديركمؤلففبرز،الحيارسنفسيهءنوفارةاللصنفسيةءنتارةفما.الحببثانتاجنامنعملكلازاء،الواعيالادبيالضميرفيالرائع

(للغة(نولولا،ذلكلولا،بوجودهالقاريءواشعر،ويصفها(لاحداثتأررخفيشأنمنلهاسيكونوكم،الدراساتهذهمثلالىاحوجئ!ا

منالقصةلخلت،البناءنتيانةبالنسبة،وتركاحياناتقصركانت.عندناالادبيالنقد

مأخذ.اى
..متناثرةخواطرالدراسةهذها.لشفقياللهعبدمحمدضمن:الناقد

اخرىفصةنفسهالماضيالعددؤينقرأانوالمطربفالغريبومنالسذاجةففقد،بوعيهوفنهادراكهازدادؤئانانهفبين،الئاقدعن

قصةعجب!شبهانشبهالحضريصابربقلم"نشلحادنركأ"بعنوانالتيالمجاملةعنونحث،فنانكلفيالمفروضةوالجهلوالغرابة

نشالحكابةوهي.وتأمل.نفكيركلنتوحيهبما"والحارساللص"مننقادناموقفوعن،والترفعالعزلهالىالناقدحاجةالىتؤدي

منالت!وعلىعائداكانعجوزدجلنقودمحفظة،نجشلاوتوبيسيفي(لانارفيرأيهمالعربالنقاديقولبانوطالب،؟لاجانبالنقادنظريات

بعدوحمث.مكافأتهاببومذلكفيلهوصرفتمنهاقيلالذيالمعملفيماليسيستخرجانالناقدعلىانكرال!.نبولكن.الاجنبية

عنمنخفضبصوتنفسهيحرتسمعهان،حامدالعجوزعزيزنشلانانرايناؤيللناقدبحقفانه.نقاشموضعوهذا،الادبيةالاعمال

لذلكفتأثر،علأللتهافرادوانقاذالماللانفاقومشاريعهوفقرهاسرته(لاثربانارةيعنيالذيهوالحقوالنماقدشاء،مالادبيالاثريستوحي

ولكن"صءإتهفيمرةلاولا!ءيرقيفعل"،المحفظةله.بعبانوقررالماديةبلمعطياتوربطهاالاحداثوتعليلفيهالغموضجوانبوكشف

ء!ؤاننترتجفة41النثصاليدديورأهانر"محفظلضياعفجأةتنبهحامدالاثرفياللاوالمجبةالجمالاتواسمتخرأجواستيلادهاللكاتبوالنفسية

شرطيواستاقه،يرفوبونه(خذواالذينالناسعليهواستعدى،عليهالبحثيلمالذيالخيطافتقادهرغم،بالاجمالطيبوالمقال.الادبي

حائرةردمعةويضربرضفعووووؤأحس"..يصفعهوهوالمقسمالى.متناسقهيكلفي

"..للناسدنظروهوةشماتفيالتسمانلسثوما،عينهمنتهمط
...بقلم"والوجدان؟لواقعبينالادب"بعموانبحثالىاخيراواشير

:الانسانلدىالخيرشعةمنسخريةابتسامةيثيرالموضوعهذاان

الاعتقالمننفسهوانقذبالمحفظةالمازحامدلحالالنثالنجطترلمورلمومثلافهو.مبررنجرللاحكاماطلاقافيهوجدتوقد،حورانييوسف

لانهنفسهمنشماتة..شماتةسكلقى،متسمنر(5ورهذاوالا!،نةبماتهاتعريفياالنزعةلهذهيقدمانغيرمنكلياالحديثةالواقعيةيشجب

..تطلبالواقعيةهذهبانالكاتباستنتجيهفندريولسنا.ومظاهرها

؟لقارىءانوالحق..ننتلهالذىإتمك!ندلكعلىتشفقانلعاطفتهك..
.....ر؟نناكما،والاحداثللاثياءنطرتهفيعادياانسانايصبحانالفئانكلن

علىبالعطفانسانيشعور:القمة5ءـ،يةنهـلميقرأوهوشعورانيتنازعه

النشل،عنللعموكفستعد،ضحبتهعلىارئوقةتأ!رهالذيالتئال،للنقاشقابلاامرا"الواقعمنهروببطبيعتههو(لفنان"قولهنرى

...انه.كذلكالواقعمنهروباليسولكنه،حتماالواقعهوليسفالفن

ي!حمللعدلوله"رء!ىءاعلىممكالصو!ادالائتمنئلسعوخنىالاللاسالئ!ر3سودإلحعايربللتيلئاشعوعهرومعطياتيتناقضالاي!بعي(لتجاورهداولكن،لهتجاورا-كوىقد

ر......ر....0001بةالخيالفيفببسقط،الانسانيالحدثبنسغطتهلايغقدخىالواقع

لعنتحمرتعدكمع!وء،نلاحمساسلع!اسصرعندهدوا!يشبرثر،رهمان!الحقيقيمفهومهلنايوضحانالكا.نبمننودكناوقد.المحض

........اوبردانية"االواقعية"سماهماالىدكلوتهتقييممنلنتمكن"للوجدان"

غرمواقفلانسان1لدى؟حيانا.نخلقحهلمالحياةكالتوان،الاسعالي

تصوير؟الحياةمعطياتبنصوبرملزماالقصاصكانمتىولكن.انسانيةي!

تجاورها؟وبعدم،فو.فوعرافيا

هذه(لقصة،علىنلاحظه،؟لسابقةالقصةعلىلاحضماه(لذيوا"خذ"ف،عماديةفرقمة"الحارساللص"فياضسليمانقصة

عن"ارةركحدتحينءزعجاظهـورايظهرالكاتبكانفقد،ابرزوررصورة:الظلامفيي!ر،وناشباحثلاثة.!قهاتنشأغرابتهاومن،غريربة

وقد،الحركاتنرصدعينهبانالقارىءويشعر،محزيزمحنوزارة،حامديحرسو-(رس،!ث!يساعده!وريوسائق،ليعيشيسرقلص

وكان،عزيزالنشالنفسيةعبرشيءكليصفانالكاتببوس!كانلولاف،411ص(لحارسوهلى.اللقمةاجلمنصراعانه.ليعيش

معدلهزميلءعمثلايتعدت/جعلهان،حامدوضعليتنرحبولعههوا!لمصومقل.بسيار!فبب!فرالسا"سقاءا،اللصلقتله،يفعللم

يضطر؟ننجرمن،بصراحةؤصننهالتتالفسمع،صفالاوتوبشىالتقززعلىتبعثالمحبماالجباةهذهبئ!اعة:القصةفيةيرعيرالذكب

غرابة.منلايخلوموقفوهو،نفسهمعيتحدلثبر!4الىعينيهنجأمل،(للصقلانبعد،الحمارص؟خذلقد.والاشمئزاز

مايعانيهبعضفتصورسعديلعثمان"والشرفالثلج"فسهواماأهذا":لنفسهوقال،نحوهبحنانوشعر...معنىبلاالمفتوحتين

.بطارث!ا!،ة،وعدوانهمالفرنجينالمستعمرينظاحمنالابطالا!شائريونافيارجوديالقلقفلسفةتنبثقادبرةهذهومن"؟اذنالموتهو

يعتميانمنهرباوالجريا-رداشدةمنقدمها،فتشلالثلوجسبن(لجنودخاصبعطفنشعرفنحن.الحياةمفارقاتتمزقهانسانكلبهيحس

الفنيوالجانب،ضعيفالموضوعتناولىانغير.شرؤهاعلىالجنودلانهيفعل"ولكنه،الحارسيقتلانبوسعهكانالذي(للعىعلى

عليه.غالبةوالموعظةالتقريرلهجةلان،باهتفيه3ينبعثوهكذا.ليعيشالسرقةيريدكانوان،الشرالىيقصديكناح

..الموئ!مةالظالمةالحياةهذهءنتشا؟ملهجة،الامرنهايةفيالقصةمن

اثريسسهيلاحساسابهتحسانك.اخلافيخطاباوموعظةغيرمن،ذلكجمن
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طم،،نحنفنبهننأئفيطبطمطبثأفوصب

حهههملبشبءعزبسر
الفكريةإؤثأاتاثبطثم،ارظاهريةاسثخصبوطعاطشورةالشبواةت،بانمكانحنلوألحقيقةعلىنتهبنطتلالعلنا

التي،العنيفةا!يانهزذمنعنوالىادتالتيا!كأإغةروضحهماربعالنقادعنايةمنتنالالمالعربيتينوالقصة

.هذهاثأطنصورذطتفيخأفذد،الاختمالعهندالستواتفيوقتباااهللطبعطبصؤلاء

العامبالجوسامرتانفعلمثب،ألانفعاليا!فززأواطصهالجورثنهذامحوومعطباباتتبصويذالشعرقنواقذبطبزت

اظرور!رخو!روأجورابن،خطصةبح!ورغوبطبه.لبيئتهالات،تطنهبحينفي،الموضغنفننهذهورربيدنوالذننالادرمط

شينا،نفهو.الوعروأرادةالىيفتقريكادبضكللد.خي1،سباب،المجالهداعنبعيداعموماوالقصصىالروائي

!لىحيث،بيتهفيا!دلنيةال-مهراتيقيماًنا!اديملكلمباشهالقولمنبلكثرمقتضببشكلتعليلهايمكنلا

،"ذرأىارنانذات"باص!اتاقوآنواالنبوبطأالسسيرنناطأى،اهـرالطم!عركمططتيةمثيطبذءةببدلقنتاااهلطرحان

ثايخةليعش،السهراتزدكترقبالىسامىالفتىتدفعانحبتالىوالخاكماتالدرلساتهذهلكلكازت"فماحا

ينفعلحساسوهو."العجمبالذهبيالمجو"دلكفيرصينةدرا!!ىرلذأ،اكسحريوانتاجهمالشعراءعلى

انغاممع.ويتمايلاذنهيرهفدقائقفيقفالجميلبا!حوتهـروايةالملائكةنازكالانسةكدراسة،روإئيلعملقيمة

جميل.صوتيحعدهحينالاذأنبانخايق،"الغميقالخندق"ادريسسهيلالدكتور

افسحت،!نخلصةباهميةلنفسمها،ح!ب!اهولعلبالعملالاحتفالمنالمزيدضرورةعلىتلحدعواتتعقبه

مماناا!رينيطبا!4سساتءلىتتردالتثه(الثنماعك)لىألاميرنف،الناقديرىنأطب-ادبطبعمهنباهعفانلثلى،اطبواملين

فيننرتلهاممرونمثمعثرأهزفأثنءلىوحثتهبيأ،بيتها،معينهطناصيتنإلىافتآأارهصيطقأةيمططنتالات(ولترأسر)

مذهبصغييربمصحفنجح،اذ،كافأتهثم..قادمةسهرذبل،نفسهقلقاءمنالعالمالىطريقهيشقأنيملكلاانهاذ

حادثسةاعطاءعدمفىنازكرأي!ناًنخيورغم.الجواثيطهـاؤاذا،يستحقهالذيالاعتيارانتظ!ارفيهادئايتلبث

واسشباصثطتا،معينةاهييكردءحإالذثأالعآازينذؤأالشتيخظروفذلهإمبعثكانالاعتبار،هإاعلىفيالحصوطأفطدقف

اغفرت.اناستظيعطلااننثدالا.الشيطمةلدصولهمبانتراس-ا.برالمثتةالادطبائبعدم

انجدا،تمومئ،انفعالاتهتكشيففيءليهاففسيتأيخرهاص!أاقتضتقدكهذهدراسةأنفيشكمنوليس

ترحيبجرننثنالطبهذأكثه.المسحوراففلمضالثتوذالمثللى"يالفاءويمن،نفسهاالرواقذإتابنلجطبدمنقأدمولطاد

قددلفربالذلكمناسبكرأىكلماعليهماوحثهبالفطبرمطابيهيقتهبي،"ألادرايبعدم"قفوعنبهوالمطروج،حفهعمنأ

و)العما/مة(ابيهمثلشيخايكونانجبينهءلىوكتبءا!.الد!يقالتوأف!رهذا.ثلبالطبع

العاممسلكةعلى""الواجبفكرةسيطرذأنثم(العربتاخطالشاملبالمعخىللروايةاخرىدراسههذهلي!ستوبعد.،

فيرايبدولساعزييلهفاراتحياالمعهددخولهالىدفعتهفالمونهفمجالىالنذاهـثنمنكثيرفينازكمطأفالتفائى

وعمامة.جبكذارمصميتاشيطبماالسحكويحاوهنمنبمغلهرابدويعطعلتي،للروايذالنفدعق

بانهاحسعاسهويبدأ،مةوالعطالجبه!عمشلأاةتندأتم!س!خاصةوقفةاقفانأحبولكنني،اجتهادافهـاعلى

يحياهلاككط.الط!بيعيةالحياةيجالا.والعمةالجبةهذدمعشخ!سيةنمونازكقسمتالتىالتطوريةالمراحلاحدى

.اختارالتىالطريقغيرلانفسمهماختالىوا!ن!لىابظءاسالسهماءلى،الر.وايةبطل،"سامى"

ففد،كثيرةهذااحساسهعاىالؤلفقهالى،التياهدوالشصإاأحببالو))نقطذصنسامىتطوشمرصلةنازكحددتلفد

حينسامبىموقفمعالتعاطفءاينالتفرخىببراعةجندهاصراحلباربع"الحياذ"نقطةالى

.،والعماء"الجبكنبإقررابيهلاراءالكامهنالانذيار،مرحك-أ

جبتهلبسحين-مثلهدبنطلجةوهم-اخوانهقف!والواءىغيرالآملمرحلة-ب

مدعاةالثأسمالرتئيحث*سامثبءلىمتشفرهافبدأوعمتهالمددوسغيرالتمردلكمرحى-ك

رألسهعاىوللعمةكتفيهعلىالججةبنقلأح!حاسه،للضحكهـصينبعالذيالدروسالفكريالتمردمرحلة-د

مثلا،عددعلىيمطبيفلارصيتاجمونأنالىواطدطبرأره.والممكللهلبكسامىخلعفيوتتمتبتنواقهوادراطنواوأدةتصميم

.الترامالىالقفزبحاولاوءصمزيداتحتملالرابعةالمرحلةهذهانوالواقع

تكونفلاالرؤوسبحاقيفيبيالذيسالمدرسةنزامنتزنبالفععبثناءوهآم،التمردءهذااسالكحوننالمناةتدك

صشنلك.نفعورللمشنايثنعمى)يكفيالفآرحثالحطدآانوهنب،مدروسفنآبتمرد

،وأحساسهالضيقالحاجزبهذأطفولتهرفماقعنانفصالهالفعللردودمساوقاالتمردهذاالىادىالذيالصراع

اللأحةون!سهوهملهالحثنصبيظمعابثة.بللمححبىح!دة؟وجبتهعمتهمنا،لاشبتماعدة

تراهالتيالمرأةحادث"صغيرشيخ،صغيرشيخ"بندائثبمفيسططيننتتبعانعلينايتعينالسطفاقنهذاعلىللاشأابك

".عليهاختهالمفهـتتفرجتدعوفتشمهلهحتىوالعمةبالجبةماشياالفعلردودخط.وبعدهاالجبةلبسقبلساميحياة



أمامكشفتالتيالكوةيمثلالروأيةفيءزيزاًانالواًقع.إ،خرالجنسالىالتلفتالغريزذمنتفرضهممماحرمانه

"عالشمنوازطلاقاتحررأاكثرعالاالفتىهذاعيشىلايرأدهالمجاللايتسمعممماذلكوغيركلهاالعواملهذه

جنالفطروذكائهءوهبتهمنروحيولعله.اضيقأالتزصتله--ذهالتصديفيزهدهبشكلروحهضغطتقد

تجربته!لعل.لهانهايةلامقارناتورأءيتمساقكا!"ساخرةاوروشففةاومستفهمة"اليهتتجهالتيالانظار

عزيز،صديقهوفاةاثركتبهاالتيالرثاءقطعةفيالتمث)""سميا"لجارتهعاطفتهتأنيتم.غريبةظاهرةهوكأنما

قحمصافيهماينشرعزيزكانالتيالمجلةالىبهمابعثوالتيئهـعيلاتذهب،أرجوك"القيودتلكةبرطأحسالسافتزيده

نفسهفياكدتالتيالروحيةاللمسةكانت،مترجمة."شيخفالمت

الدنياهذهعيردنياهوان،المعهدهذأمناكبربانهالشعورأ(الجوهرعلىلاليؤترالشكلان"بقولهالمفتعلودفاعه

مذاقالهالايجدوانه،ءليهتخؤلىالدروسبانترورفباتيكنلمنفسا،هوأنهبدليل،العقليالاساسيملكيكنلم

أقشورهالاالدينمنيفقهوالمالمدرلىينوان!لذةولاالجبةيخلعأنعلىحرصفلماذاًوألا،الكلامبهذامقتنعا

مفيدةدروسالقاءكلنتمكنهمتقافةار"لم؟يم(؟صونصا!مو)؟،مالم!،ور،المريجاتفي4منزالاًلىاتجهانقبل،والعمة

ليخلقألدروسجوعنرويداداروينفحلبا،،ؤلمص؟سميللمنزل

."والمطالعالادبفيهيعشىخاح!حاأ-ودأ:ءالغعلردودلكلالرمزوكان،عذابهسركانالمظهرهذا

ضمظ!عوهوالاحداثأيناورىاتللقارىءلر!!،،توازت..انسا؟يتدسحقتالتيالمعاكسةالاجتماعية

دفالقراءةهذهوأن،يقرأبماتأثرقدسامىأءضىا!،ن.الرمزهذاعلىللتمردالىبه

هـوماترى...فيسآلذهنهفيكثبهـةمفا!يمقى(حتتم-ردانببساطةزلىساننستطيعالخطلهذابتتبعنا

قرر-جن"الد"صنسامياخذدالذيالفكريقف11،!أ!صثىريالنفس!البعدمنيمشلكازفعالياتمرداكانسامى

ليم؟التصعنبالتاليينصرفوأنطوالعمةالجبةيحلمعانأنلانشخطيعولكننا،الفكريالبعدمنيمتلكممابكثير

ف!كريابعدابعزيزونأترهودراساتهقراءاتهله!نتهلأك-يإؤتراتافنتتبع.نعودانقبلببساطةهذانفرض

هلاوفكريصعيدعلى"الدين"يناقنتلىانعلىساعده.لهفكري"وقفايلتكوينكعواملتنهضانيمكن

النتبابيداخلالذي-ألتشككمنلونافيهخلقتتهيكانالم!!ددخلحينساميسنصغرانفيجداللا

-المجطتتتناولالتيألافكارهـنبكثيرليؤخذولتحينتكونفانهافكريةتفاعلاتثمةكانلذابانهيىؤكدكافيا

؟الخطوةتلكأتخاذهعلىبعدفيمالاعد...المعهددخولهتلتالتيالفترةفيححعلتقد

علاقتهيحدداندونويتركهالمعهديدخلنجدهاننا؟اولايهماالعلالمعهدهذأمستوىهوفمما

البدءمنذدفعتهالىالانفعاليةالعاطفةهذهمنبا.كثربالا"فيمماامتعلعلهاشانقةبفصولإؤلفااستط!ا.علقد

بهذانطالبهانحقنان5لايكونوقد،المعهدد-ولالى..المستوىذلكتفاهةعنيكشفانالرواية

3،اتفمقوء،الخاصموقفهعلىيتمردلمافلوؤفالمومنهيفهميكادولاالمنطقبدرسذرعايضيقكان"

الجارفةالعاعلفةمناكثرعلىلاتقومألاكثزيةلدىالار!انو"واعداحكاماءلميهمفيرددهيحفظهالمدرسوكان،شيئا

نتيء.ايتفلسفبانلاتعني،والتيكمسلماتالانتياءتأخذالثني."حيات!ممنبشيءلهالايمثلجافة

كانتواذأ،الزيتفييردلال"صناضا،"،كأالجبنزعانش.ز!لملةحيمفييقذفهمكانفقدالحذيثدرشاما"

للاضرين،الاخلاكسعلىالردذمنلونبانا.ؤهـعللخا.نازكيشب!بطكثيرايأتيهمكانالمدرسانذلك.شديدين

ذسمتطيملاؤياننمااولا،لنفسه.إخلصانفيا-طلاررنرغه."الحديثكممحيحءنانهاعلىفاتالخرل

م!حتسمامامتداخلاكانللاخرينالاخلاصهذاانننسىانالرلا?لىألىتدعوصهزاةكانفقدالعربيالادبواما

كانجديراالخطوةهذهعالى،فاقدامهالروحيةللمثلاخلاصد.دهـحمينجارمناكثريكنلمالذيالفرفورالشيخيد

هذهحول،لفمسهوبينبينهفيمارلة!لومناقشاترتير/أنمدرلصلىمحله،حلمهمتهمنهذأفورافرالمعهدأعفىولما

المشيخة.نبذقررانبعدمنهاوموقفه،الروحيةالمثلالتيهئي"إؤلفاتعبيرحدعلىدروسهكاذتسوري

أغفلتهى،التي-،رالمعهدلاطباللهالفتىعلاقةناحية".مستقنل،،طريقلىورسمتالادبيةبالموهبةروحهكهربت

التيالئمرأعصلقاتمناساسسيةحىلقةهي-الروايةغيرساميابدىولقد،المعهدفيالدراسةكالتهكذا

لماذااما.دينرجلليكوننفسهيعدكانبانسانتتعلق،حفيشحيريتلقاهاكانوأنه،بهاينفعليكنلمانهمرة

كانفىؤال،الصراعخطفيالمفروضبالشكلتبرزلمالىروحهظمأترويانعلىقادوةقطتكنلموانها

اعتبارالىمالتالتينازكدرأسةفيجبىابهيجدانيجب...والحياةالمعرفة

شكولا،مدروسفكريتمردمرحلة"الرأبعةالمرحلة"!اخرنوعمنصؤثراتثمةفهل

عدميقتضيكانالمرحلةتسميةبهتوحىالذيالشمولانالفرنسيةيدرسكانالمعهدانالىلاسامىاشارلقد

.الثغرةهذهعنالتغاضيالىينحسرفأبئعلىف!صمم،الاسبوعفيساعتينبمعفل

الىنفاذييجعلالتعقيبعلىاقتصاريان،وبعدحوافزعنلنايكنثفلمولكنه،الفرنسيةالكتبفيالمغلالعة

مناسبةذيغيرامراالروأيةفيالبدعةالاخرىالجوانب.القراءاتتلكطبيعةعناوالاستزادة

ذلك.يفعليغيرناولعل،مايوصاذلكالىاعودفلعلي،الانعشراتتردهاكانتالتيالمعهدمكتبةهناكوكانته

عزهمس!ميرة.عريزهناكوكا.ن..وأجنبيةعربيةامتب
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خاصة.واخلاقياتوقوانينوديناقكرالنفسهابدايةمنلاصولهالواضحةالسمةتعملالسائدة1كاموافكارمنكشراان)1(

الوثنيةعلىتعليقهبصددوهوبيسونالبروفسورالكلماتهذهكتباللذينالكاتبينوموتنرلانغريهييهمثلذلكفيفمثله)2(.المنوسطية

جيد.اند!يهبهانارىالتي،مانوعيا،والمصطنعةاأس!نحدثةالحماسيةكعرفييفص!حهواذ،-تفكيرهمنمعينةاوجهلمحيواضحاثرانأثرا

التيالمستحدثةالوثنيةعلىالضوءبعضتل!ه!،ايضاالكلماتهذهولعلالشمالمثلباقطاريرتغط،الحياةحيالمعينموقفعناعمالهمن

ايضأمعطئعةانهاولو،غ!هامنعفويةاكرهيوالتيكاموبهاناررىقفلمتطورةبمدنياتجميعهاتت!عالتيوايطانياواليونانالافريقي

طفيف.حدالىتعرضسايتعرضلم،خاصةبصفة،الافريقيمالشمالى.المسيحعصر

طنمو4اليونانتجماهعنيفبشعوركامويحسى،الافريقيلالشملوب!دخلال،عموماالحسيئالنزعةاو،الماديةاللذةلتشنجاتاهميةذا

تلكوجتوالتي،اعج!ابايماكاموبهايعجبالتيالمتوسطيةالقيم،العفويةالحسيةعلى،خاصبوجه،كاموويؤكد.الوسطىالعصور

ففي.كذلكتزالمهاولعلها،ال!بلادههـذهفيعنهاتعبراكملالقيم،اعوامبضعةمنذاجر(هاالتيالمقابلاتاحدىففي.الاولىاثارهفي

بعدضم،4891عامكاموكتبه"هيلانةعنفى"بعنوانمولوممقالالتيالخاصةمسؤوليتهيعيانسانبانه)3(-ومازال-نفسهوصف

"لرعويةالحضادةبينكاموفيهيقارن،"الصببف)،مجموعةالىذلكوعنفبقوةتحتفظوفيارض،مسيحيعصرفيولدقدلانهيتحملها

الحديثة.القلقةالمتمدينة؟ورباوحضارة(لقلإبمةلليونان(البا!وراية)الىمنندود؟جعلتهق!ولادتهظروفبانقالفقد0الوثنيةبالتقاليد

يف!رهاذ،القديماليونانيالفكرميانمننتمككالاعتدألذلكبرصارحؤالوالقيمالى.لتدها!!يالوشائحمنامتنهيبوشائحالقديمالعالىمفيم

الخاصالشكلوهذا.الحديثة(لفكريةلالمص!لمطصفى،"!و!"ماحسابعى.دائمااه!لأذاالاولفكونهاوجه"نالوجههذابقيوقد.المسيحية

الجديدة،الامورمن،ذاتهحدفييكنلم،ا&اريخيالحهبناشكالمنرادناقد429(عاممندمرنسافياهـضمرةوافاهتهالخارجفي!عسفره

ليستهذهكامووحالة.كبراتشابهامتشابهةبمابيرمحةههاعربططاول(زوهـن،ال!ممالبم!والجنوببىالمسيحي-الوتنيلانشطارهادراكهمن

الىتئتسبزاويةمن(لنقاطهذهيعرضثدوار،ءآلو!ةنئحازرلهحا!قىوجهتهمنلمحيتناوله،التم!ببزهذ؟رضعاوربيااننرىانالطر،!

وهو،قبلمنمطروقةغرنكونتكادانهاييد،حوس!طمه41علةالالهيقولاذالمعاكسة

علي،ذلكمناكمر،يلحكما،بالاسبابالعار!حدبرتءضهلأ(بىحدتاطلسوراءطالىالعبورفيالاوو،نوبعد،نعسهاالجزائرفي..."

الحديث.العالمفيواثرقيمةداتتكونقدالمصوسطي4لرازهتاه!اناموهـو،بعيدا1ءهوراورباخلفوربانهالمسافر/درك،الص*راءالى

وباساليب،ا.لتفكربطرائقتتصلمااولتتصلالبنيالملامحنلكوهيالصرح.وراءهخلفواكنه،وحمسبالجغرافيةالوءهـةوراءهيخلف

نمحكلوهبماالاخذ،؟خراإقترحو.مباتنرغيرنحوعلىنماعكبماالاج(لىتنظيموالاعرافوالغنظيم،باسرهالمعغدالثقافي،الاخلافي،ماعيالاصالمسير،

؟لتراثعلىيفضلهاالتي،الحياةفييهالاغريقرالطريقه،بحق،نحنعلىبعيدامحتلفامحا(لالمرءيدخلواذ.ال!رونحضاراتوجميعالمشروعة

املأفضلهيالاولى؟لطريقةتلكانباعتبار،الانجبرالمسيحيلشخصيتهلاسهو!،ا!صلات(ة-ألسوىبهلهليست،النحوهذا

فببما،سنناقشهوالصررهالاهتماميثرموضوعوهذا.ا)يوملاوربارالفراغرر?جسعندئذلمحانه،والمو(ضيعالمعانياضألسوىالاعتيادية

فيالافكارهذهعنالاولبالتعبر،هناهمناسنحصراننابيد،يلي،نجلقاندي،التعبوهذاصحان-حربانهوهسستشعر،يمتلكه

الاولى.كامواثار."لممردلادبوكاصواب!"كتابمن)1(

الحادية:همارئيسيتينصفحتينعنالاولىكامومقالاتلناتكشف.المنوس!للبحرنبة)12

هذهوفي.بيئتهفيللفردالماديةالتجربةعلىمستمروتأكيد،غريزية.؟امومحرعقبيلال!خابأصدهـهذا31(
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مدرككامووان.التناظرحالةفييتعايشانكونهماحقيقةمنتنجمانماعالحسبم.والاستمتاع؟لفكريةللخيبةالطرفيناقصىكامويناقثر،المرحلة

يزآلىلاانهبيد.التجاربهذهفصةفيالفنيةللنقائمىالالرارتماممتعة"و"؟لموتفنى))بينالقائمالتناقضلعلافةالانسارةدائممهو

التجربةعناستنتاجاتهجوهرعلى،رحمهافي،تحتويانهافيمتمسكابينواكوفيقل!مصالحةوسيلةعنذلكفييبحثوهو."الحياة

قراءةفانذلكومع.النظرةهذهفياللأثيرالشيءفهناك.(لانممانجبةالمفرطينالموقفينهذينديئوسططريقءنوذلك،التجربتينهاتين

الاخرةكاموكتابراتضوءوفي،اخرىمرةإ(والموضعالوجهة"ناب3الننائيةبهذهعنيفاااكأ"-،ءالاغريقاحسولقد.وفعلافياالمرفين

وانعدامالغموضمنالكتابهذامضمونفيعماتعرفنابانلجديرةحدةالمراعمننخففراة*رطرائقمنايضاوضعوافيما،الحياةفيالحادة

الىبمالآسرةالقووكأالذاتيةءلىهـاطعابرهاناهناكانعلى.السكلوافعيةتأيهدهبغيةالاغريقالىيل!هنافكامو.العقلقوىبينالفاجع

ناضجغيرسرد(يظل،ذاتهالكخابهذاانغ!ر.الكتابهذاوراع.نكمن.المعضلةلهذهحللوضعالممكنالتوجبيهعندهميجدولكي،معضلته

وصفاالتنتا؟مهذالمناويصف.الجوهريةالئاحيةمن،مو13لافكار،ونورظلاليونان"يقولاليهاالاشارةسبقتوالتيالقابلةتلكففي

ي؟لنايقدمانثونالمتعةفيلإصهـالئبابالغريزيةالرغيةاصلا".المظلمجانبهاللشمسانالعيحقنعلمالجنوبابناءنحنواننا

والوحدةالفقرعلىارتايخداما.ذاتهاالرغبة!ذهواضحمضموقالىالرجوعطرإذعندائمانفسهيحددالاغريقيالفراناـيضاويضيف

وا،بالقت!لمهددلبحت،"زةرإياعرضيذتاجسوىيكنفلم،وا،وتمع،اننناظرةللح!ودواضحادراكتهيئةثمومن،اقنعارضةالصود

تررهـبيه!الاالمناظرانوا!خأبهبدان.يطورب!ما،فعلاؤانتلهوالصراعحدةوتقلل،الطرفيئتف.لمانيمكناقيالاعتدال؟مثلةمنمثال

تتمثلاندونالثنائيةهذه،حقيقة،تميزانتمتطيعالتيالكبرياءتلكعلىافمحبالذي،الاغريقيالموقفهوهذا.عليهتقضل"انبينهما

مصطلحاتها.مناياستمرا،تناوباالاولىمقلاتهعلىادخلتالتبمالشمالفرإقيةكأموتجارب

منويتكونالنثرمنصعفحةشينرون(!والموضعالوجهة"تاب3نجنألفوصرامةالحسي(لتمجيدبين،الموتمنوالفزع،(لحياةفيالرغبةبين

الاقسامقسممنهذهلمحمم،وكلاعلةو؟لتتبزتالمذاالسبرةاةسام،هيءزإجمنخم!ةانتهىالذيالدمجفهذا.وانشفى((ا"هـيكية"الغنائيةبين،الفكر

الاولدالقسم.القصيرةوالقصةا(قالةبين،بتقراندون.بترنح.التمردباسس،النهاقيفي،امدهقدوالطسالجذلىبينكامواليه

والشيخوخةالشباببينللمناظرةدراسةهو"السخرية))بعنوانالموسوموخالرضسبينيترنحموقفالى،الامراول،بهانتهىقدانهبيد

.الموتوحقيقةالانسا.يةوالوحدةالدينعنالملاحظاتمنسلىصلةتنضظمه،الاولىالمقالاةهذهعننجمتالتيالحكمةاما.الروافيو*نعز(ل

منزلمنكانوالوكمايظهرون،هناكالموصوفونوالشصوصفالجو.و!ذا.المريرينالمتشامخينوالاستقلالالعزلةعقالمثمنعقيدةكانتفقد

فهناك.بذلكتصريحايهناكليىانهمنبالرغم،واستهكاموعنالفاشلالبحثنتاج،جوهرهافي،هيالمريرةال!رياءتلكفان

.الموتاقر؟بتخشى-جذتهنموذجمنصيغتلعلها-عجوزامرأةتحقيقهايمكنلاالسعادةا(نعنالاولبالاكتئافتمثلهياذ،السعادة

هلىا،بابباسيصيبهبليلح!شه-عمهنجئبه-عجوزرجلوهئاك.الشفيفالتفكرانماطمنمعينبش!الاخذطريقعنويربسعهوله

يقفواانحابه2واهويفضلتنابايضاوهناك.الحديتالنشباب(لبحث،عنيقلعانبسهولة،مكنهلاالمرءانهنانلاحظانالمهمومن

السن.فيالطاءخينالرجالمعيقضوهاانعلىالسينمادارفيالامسيةبامكانيةالايمانكاملااى-تبعادايستبعدانيمكنهلاكما،السعادةعن

لباسكالىتعيبروهناكالحب.الا(لشوفبسببولكنمتدينةالعجوزفالمراـةكاموقراءمنالكثيرونالحولقد.المطافنهايةفيالسعادةهذهتحقيق

الاناننعاسة))اخذتهكائنبانهاالمرأةهذهفيصف،كاموتريهبيعيدبينومن.تئا؟مهعليهاينطويالتيا.لقساوةعلىشديداالحاحا

،الياسمننوعهي.لهاكللاداخرهيلمرأةاهدهفد؟نة".اللهفيهداانالقائلةالحقيقةتلكهيلتنباؤمهالمميزةالخصائعىهاتيك

قياسويمهن.الموتحقيقةكلنارارةالترفيفاانجرةمحاولةهياو.الشمسمشرقةمتوسلإةبيئةحيال!ءلكي،التكوندائمالتشا؟م

تبلاناستطاعتلموالمرأةهذهبانالقائارزبالحقيقةنةالدياهدهقيمةالا:،نيسارترتشا؟معنمحائص4الخبهذهيحتاف،دافهالوقتفيوهو

تمثالعنتزورلانالاستعداداووبةعلىلهـانتاذن،الر(هنفرضهامنءهصالحاحهكياصابقدكاموانواظن،واتلهامهوحيهحيثمن

؟لانسانجبة(رهلاواتفيبئفسهااقياالجبىمنالمصوعالعتراءقالفقد.اعمالهلكافةاررزيسيالموضوعهيالسخصبةالاستجمابةان

ابنتهاو.نتخلف،اتمادارالىالثىءابرتج!بوعندما.ومعايانهالاشكشادابحفوعندما)ء:5191عاماجراهاالتيالمقابلةتلكفي

وان،خائفةانهـا.وعنفبحدةالوحشةتششعرعندئذممانهـا،الموجدةاترافةوركأاك...السعادةنذوقهوانهاجد،نفس!بمفيجوهريهوما

ببيافء"؟تبثوهي،عزاءايلها/قدملم،الا"معالسريحد/نها"..اعماليقلبفيتقهرلاشمس

سوىشعنالهايفعللماللهان)):فقولكامويعلقوهنا.النتها
.....تصذالمرءبىده،كامومحندالفكرهى1فيالمشوسطيةالثضئي!ان

تركتردلمانها.وفدهكا3فتر،الانسانعةالصداقاتمنحرمهاانه
....الكتابفعنوان."والموضعالوجهـة"3نناببهوسني،تىسهاثراولى

".الناسعالم..

العحيحةالجوانبالىالئارةفي4انالىبالاضافة،بالثنهـانجبة-وحيلعسه

اخفاقوعنلفبابهعن،انقطاعدونماؤيتحدثالعجوزالرجلامابينالوثيقةالصلةالصورةهذءوتؤكد.المادةمنقطعةفيوالمغلوطة

جاهداي!حاولانه.لصحيح1الشكلءلىاستمتاعهمفيالجد،بالجيلالمىتذهبثهائيةهذاكتابهفيكامويعرض.اثخصيةتجرقي"حدي

اثارةاكثرليجعلهاافاصيصهيزركتىفهـو،التهةصبابا!تماميثبرانتجعلالحسلذائذوان،الانساني1الفقرتوكدوالبحرالشمسثروأت

بانهإفاايعلمونوهم،الوقتطوالب"فهو،ذلكومء.ونأثيرا،وحسيمباتنرهوفيماالممعنةالمتعةوان،هولاواعظمفجيعةاشدالموت

الاة.اعثنالشبابيقلعماوسرعان،نجبه،لانفعالسنفيطاءنرجلمثالكلوفي.فيهالاعزاءدينيةمناةةغيرملاحظ!اتمنمثيولتناظر

طر،قءنالقاللالرونينمنتحلصهـمفيالراحةيس!ننمهـدونانهم!اليه.الصهضبعضهماحدةمن"المعاناة"و"(لسعأدةتز-هـ"الامثلةمن

رجلحكاراتالىماعالاشفيلا،والسينماالورقولعبالبلياردلعب"المعاناة"و"السعادة"منلكل،كاموعند،الاستجابةحدةو؟ن
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صمتهايمدالتيامهحيالالولدفموقف.الطاغيةالمتجبرةجدتهلعجبزوصفءلمىفنحصل،ذلكبعدالعجوزالمرهةتموتثم.عجوز

مريحغرمزيعهو،"الطاعون"قصةفي"ريو"امصمتاكرةللذابموقفيذ،رنانحوعاى!،الاصيلينوالفقديالحزنالاحساسعنالشاب

بينهما.بالفجوةوهلاحساسوالواجب،والشفقة،والخوفالحبمنؤإلتناطر.الغر،ب""قهءةفي،لصتواتعدةبعد،امهصهال"ميرسول"

لذاتيتهمدركا،لنفسهواعياتجعله،بين!ما"لقائمةالعلاقةطبيمةواندلكل3،والخوفعةوا!ت،وا(وتوالمحياة،والشيخوخةالشباببين

كثو،صنتىاخرىومرة.قبلمنجربهقدير*نلمنحوعلى،المفه-لةالمختلفةالزمربينالقائمالتناظر1وهؤا."السشأرية"فصلخلالموجود

تقبلهوالثانيةالمرةهذهفيتقبلهانغر"التقبل"ملاحظةالىكاموويفع.بميسمهافردل3حياةتسمسخبىيةايضاهو،الاعمار

غريزيولكنه،"السخرية"فصلكيوجدناءكناممااحرانعكاسي:يقولاذعنهفيمرضيمودثم،بذلكفيهيمترؤطتعليقا

قدالحياةتكونعندمابهيؤخ!دموقتموقفا،نه.ذاكمناقلوانانيمحجوزورجل.السينمادارالىتذهبوحد!االمرءدممهاامراـة.."

هسذ.اناوبما".(وسعنحوعلىفيهاودكل،قبلذيمناكثرجربتومن،ناحيةمنهذا.احدايحررلاوموت.اليهيصغياصريعدلم

سأتركفانني،وا+لباتالنقضبينتقعوجميزةفترةبمثابةتكونادلحطةجميعتظبلالمرءانلويهم(لذيفما..الحياةانئراقكلالاخرىالناجة

".منهاالياعىاوالحياةفيالامل،الاخرياتللحظاتالموتة.نشا/كتقدحةو؟ةقثابهةمصائرئلائةفهناك؟الاشياءهذه

"الحياةحب"و"الروحخلالا،وت"والرابعةالثالثةوالمقطوءخان3وبالرذ،ذلكوبعد.بهالخاصموتهانسانلكلولكن.انسانلكلياني

وجزروايطاليايا3تشكوسلوفافيتجوالهعنكامودكرياتءلىتحتو.بان".عظاثاتدفىءفانالمشمستظل،شيءكلمن

علىالمرءتحملالىقوتهالسفرفيماادوعانكاموويجد.إيباببريلتي1الفاجعةالثنائيةلمهذهالمريرالمتقبلعنالسطورهذهتفصح

وعي؟خاقشوهنا.الخارجيالعالمويسألباستمرارنفسهيمألانلنج-هـةالشبابغلظةفيهتخف.نقبلانه.الوقتهذافيكاموتبناها

نممبين"مطقوعةفيكانممااكثرغكيدفيهنقاشاالمنفصذكأذاتيتهمجربرءهيحبيثمن،والموتوالشيخوخةفالوحدة.اليافعةالطراوة

عنالفردازعاجعلىقمرتهفيهيالسفرقيمةأن،يقولدهو"ولاانهالمواصلةالشمتاعه،الشابتبتعثجميعها،المباثرالانسانيواقعهافي

عنالسفرويلقي.ا!لوفالمريحالروتينملاذعنبهبتعادالاطريقضمف!ايضاا.لؤكدولكنها،السعادةعنالبحتضرورةتؤكدجميعا

فبوسع.ورا،هاعادةنخننبىءالتيالاقنمةهاتيك،موقتاولو،انفسنا.نسبياأمدهاوقصر

الجوهريةوحدتناعنلناتكشفمثبرةجديدةبر؟؟لمء!زناانالسفرالعنوانيرشر،"ولانعمبين"بعنوانالموسومالتاليالقسموفي

التيالظروفببعضيجهزناالاقلعلىاو،انفس!نامعاللات!ناعمموعنفي"موطنه"عنكاموفيكنب.الالسانيةالحياةصراعالىايضا

خصائصعنلناليكشفالعاراتستاريهتكانه.ار؟يرلمااتلكتهيىءويقارن،وعتمتهالمواطنذلكفقرالاسهابمنبثبمءويصف،الجزائر

خلالىوذلك،لدير"ثلوفةيخبرنفسايقابلفيالانسان.الشاحبةالبزعمن(لغماضبةوالصرخاتالصماءامهمنالمزءجالصمتبينحادةمقارنة

(لانتقالطريقةيعرفيكتلمبرا!وبالما،.ففيميهالفةلابعار*اصارجيصاخه-

شيءكلكانكما،المدينةفيالمواصلاتبنظاملجهله،لاخرمكانمن

ومن.البلادتلكبلغةالتحدثعنعجزهبسببهناكالغموضىيغلفه.

عليها،التغلبيمكنماسرعانالمعضلاتهذءمثلان،يقالانالحقسعر

طري!قعنوذلك،له!االناجعةالحلولتوضعماسعاننقللمان

اوليةمترةهناكانغ!.الابداعيةالاصالةمنوشيءالمشتركةالإيهةالادابدأـرمنشوراـتمن
ي!ةك!ه8وولأ08ع

وسطفيمهجورةمغتربةفنغس.الاغترابمن

الانسانقلقتشابهلجربةمنضربا،مراءولا،ستعانيمفترب

لايختد!قداحساسافان)*(.(لمغتربالانسان-الغريبايتافيزيقيالصبورعبدصلاحبلادىفيالناس

عنينجمانما،لسارتر"المغتيان))فصة!ي"روكنتان))احساسءن

كاموويجدبة"القضيةوبينبينهالقلألمبالتباين))المسافراحارىالعيسلليمانعربيةقصملئد

التيالاشاراتتلكوهي،للعبثالاثاراتاحدى،السفر.،جربه!ي

."-في.بف"اسطورة!ييمحصهاحجازيالمعطيبدأحمداقلببلامدينة

الرجل"هنا.يحسى،ايطالياالىفتنكوسلوفاكيامنكاموفيغقلوعندما

وبصورةبتهيؤيستجيبفهو.موطنه!ثةفيبانه"الجتوبمنالعادمالخطيبيوسنسعلأرذون

فيحتىفانه،ذلكومع.ومشاهدها(يطاياث!مسالىاكثرطبيعية

اللذ-والجمالالدفءمنبالرغم،بالقلقشموريرافقه،ابطاليلم

لاسخصيةصفةيتضمنالجمالانغ!بر،جميلةمالمشاهدبهيحيطان

!ة8!لأولهابالاددار

مقلبل،(امغترتا"لففةاحتخدام!اؤ،آ!س)*أ

لان،(ءاللامنشمي"وهىاخيراشاعتاصىاللافخةءإىةالانمكليزلة4123ص.ب-بروت

الذيالجذريالموقفءلمى-ظننابحسهب-ندللدا(9بالمصر)1أ!صة

نتاجالاهوما"اللاأفيخهـماء"وان،والانفطاما!الاءحرو!ب،اج!اقصد

.بالاغتراثأي،والوخةوالمزلةبالو-دةات-هور
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الاخيرةالصفحاتهذهفيكامويستنكرولا،"بعبثهمالناس"ايففيما.اللامبالاةمنلونعلىينطويالرائقالسماءالقوحتى.مزعجة

الاستمتاعاهميةءلىللالحاحاخرىمرةيل!انهغير،"التقبل"مبدأهاتيكفيإفتقدانبوسعهانيجد،امامهاور!نعلنالمنظرفي!ويحمق

امراالحياةمنيجعلالذيالتمجيدذلك،االعمرالوجيزالحواسبتمجيدفاق،ذلكمنالعكىعلىبل.بخاور.القاطعالوعدالمشاهد

انهاي،اثمايرتكب*نسمانوان،قصيرةالحياةبانيقولصو.ممكناالقصردوجودهتذكرءسونظل،الطبيعي(لمنظرذلكمنالباقيةالخصائص

علىواعيااعراضاايضاأمو3ويضيف.المتعةفرصنفسهعلىيضيعالثنائيةتلكلتقبلمس..حدهو،4؟اذلكمنبالرغمولكنه.الامد

المالم.هذامنهيمملكتهبانينادياذالمسميحيةالاخلاقيةفيهيثر،الايطانيالرإففيالحادفالجمال.بهاالاحس!سالدائغ

ايئسةفيماثورةقوله،النهايةفي،هوبماالمقالةهذءكاموويخغالوجودصورمنإتكمشبحيث،ا.لبمبحياةلوجداني4الارتباط

لكشفتاذن،الاشياءقلبفيالكامنةالسخريةالىأصغيتااننيلو)ةالروحخاودبتضمنهالذي(للاجس!ماني

وتقولةالبراقنينالصغيرتينبعينيهاالسخريةوتتغامز.نفسهاعننيبالنسبةتعدرلماذا،لروحا2فياخرىمرةتعاشحياةمننينفعاي"

خلاصةهيفهذه،الطويلالبحثمنوبالرغم،..انلوكماعش"ولا،فسنزاكروآبهماالمسيدينولا،شيذافيهماارىعينينني

."حكمتيمغنىالىبريكومونتمنالشارعغلىالليلمداعبةبهاحسجلدا

الوجهة"لكتابالتلخيصهذامن،هنااوضحانعليوينبغي.ورلممرا!الا"

ذا،موحدةحجحعلىلايحمتويحقيقتهفيالكت!هذابان"والموضع!!والكلماتهذهتضغيهتكادلاالذياوجسديباد!اءؤ*ورس

ضسوءفيكلشرقةعاطفيةمواقفزتبدىلمالخمسمقالاتهمنمفالةكلانالقطعةاليهتشيرالذي(لمكلاالروحفيالحديد"ذلكلنا/نجئرحالئبى

كاموبهايتوصلارتيالطريقةشدإهـفيغموضايضاو!نماك.اخرتفكر.السفرعن3(موكتبهم،اللتينالمقطونخيئمن"الروحفيالموت"الاولى

كولكنهامتراعاكلانفسهافيلانؤلفالاستنتاجاتفهذه.استننناجاتهالىيةالنهافيليجلب،سخاءهوحيثمنايطالبياسض*مانذلكوصع

الرأبهذافخصائعي.والايجاب(لسلبقطبيبينتثبتدونماترنحبهايستطيعةدرةيمتلكفألمسافر.لايخطىءنذيرايجلبكما،العز(ء

يخصهذاولالاكابهكامواعتبرلماذأنتصورانعليناالسهلمنتجعلاجتيازهيسعتقبلكما،الطبيعيالعالممفيالباقيةالروعةيستقبلان

والموضع"الوج،ة"كنابانفالحقيقة،الشكليةالناحيةمنمرضمباليةغهرسماءومن"لاشووصية"جميلةفاهدمنبهالخا!!العابر

ءـقىءعرضانغيرمستقبلا،كامولالارالاساسيةالموضوعاتيحتويعلىال!ررةهذءانعلى.ناصعةمتالقيةخرىالاهيولكنها،مكنرثةولا

انهعاى.مننماسكاولاملازمايكنلم،المرحلةهذهفي،الموضوعاتالبلئءلىميستعصياامرايظل،هادئاتمييزاالمعروفةا!ثمياءتميببز

نادونالاولىاهلاتهذهيقرأانأحدلايستطيع،نفسهالوقتفيللفردالمدمرةالزمنقوةيجعلانبمقمورءليسالزمنفمرور.لوما

،قاسصراءهو،لمحيهالمشتبكفالنضال.الانسانعلىوقعااهطن

----امرايطايى،وليافان،هداومع،ايضامريرةهياليهالملحةوالغرورة

وانصفاء.الشجاعةبينماللربطالحاجةتؤكدلانها،لكاموبالنسبةهام

فنجوهريةصفةانه،مستقبلا،سيثبت،الشجاعةمنالضربوهئا

ضارهئرارثعبإإبإيئ.بممارشهالاخرينويوصي،كامويمارلمهالذيا.لتمردذلكصفات

تتضمن"ا.لحياةحب"بعنوانالموسومةالمفرعنالثانيةوالقطعة

*وابلارستوراـدإمرلدين!أيتأكد،اخرىمرةفهناالعاببريلجفىربهاقامزيادةعنتذكارات

الذيالحياةقصرومنؤيهاالمرغوبالحدةمنا*.للفالفاجعالصراع

ءجه!الطبيعبموالجمالبمالمافيبالحياةالعفويفالاستمتاع.منهلامناص

الثمن"باللحطةارتباطهحبتمنالفردوفعيؤكدفر(ن!ص!كووسانابيزا

تجربرة،بهـاموفدفعالقسمهذاففي.؟!ايمزءع!بةلافيالخاطفة

.لق.5.السمراءلطرلسالتنانيةحدييسردان(لى،الطبيعيوالعالمالفردبينالقائمة1الفجوة

.لى.3.نه!ذطفولة:يقولاذفجعتلازمفياخرىمرة

.لق25.لسطاذتهذاإ؟خذانوينبغي".منهايأسدونللحياةحبمنهناكليش"

.لق1..سامباالتشاؤمأنلحقيقةجانبهمنتفسير؟نهاساسعلى،كاموبنالقول

ل.ق003قبلذيذزارشذقص.السعادةءنبحثهدومايراودانالفاجعوالاحىاس

لهذاالعامالعنواننفسهو،والاخيرالخ!امسالقسموعنوان

مكنبةلكلريعةونجوموسماءشمسالاولىالناحيةفمن."والموضعالوجهة"الكتاب

تترجموجميعهابشريةكلأشاتالاخرىالناحيةومن،طبيعيةومشعاهد

الادابدهربين"الطبافىاو"انتن!رعلى،"موضع"و"وجهة"ل!تيالى

رباطامايبدوفان،الدامغالبرهانبحك!ؤ(نهـووماظاهرابديماهو

4123عي.ب-بروتبالموتوالحبور،بالموقتا!لازمنييوثقرباطهوانما،لاينفصموثيقا

.."سحرية"و"حديد"بلفظتيتلاعبالاصلفي)!ا(

المترجم""
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وذلك،آثارهجميعفيالرئيسيألاهتمامموضعهيالسعادةانمنالرفيعةالرائعةالذاتيةالصفةبقيالذيالكالحالشعربهذايتاثر

،(.الطبيعةفيالعظيمو(لتحلل"يدعوءمانفسهالمرلفجوابطريقعن.النثريةكامواثارمنلكعير

شتىالوانذاتحادةبدعوة"الاعراس"فيالماديارتمجيديبدأنثر."عراس(لا"بعنوان،مقلاتاربعفهو،لالمثانيكاموكةأباما

فيفالمشهـهـيغتسل.الحواسعلىالجزائريالريفبهيقوملهجومذلكسبقالذيالعامفيالفعليةالكتابةباشرانبعد9391عامفي

*زاهرربعطرمثقلوال!واء.والضياءاللونمنبحراناليكونالثمسالوجهة"كابمنذمنياقريب"الاءراس"كتابفانوبالطبع.العام

وازهاروالورديةالارجوانج!)1(فيلاسالبوغاليأزه!ر-الساطعجبثمن،النتاطمنفيفيمتشابهانوالكنابان."والموضع

كمافةالكثيفةالشايوازهارالازرقوالسوصالحمراءالخطصىهـناخرىمرة!يمويبحث"الاعراس"كتابففي.الموضوعمادة

والم!،ألابيضواللونالفضي؟للونيزركشهوالبحر.القشطةواهـزوالألانساف!يالوجودمعضلات:ذانهاالمزمنةالق!يمةالمعضلات

كلونأصفربلح!انالمطليةالحافلاتتعبر.والريف.فاتحازرقبلونا!بفينجمصاممااصشطورةاونتهذهنجدولكننا،الفردي

المشه!ذلكفيالمرءيرى،وأخرىأونةوبين.الصفراء؟لشقائقتتمتعانهابير،صرامةاشصفكريةحدودفيمعروضةانها.السابق

منالغامرالفيضهوذلك.طيتهالىيصرجوهوالقصابينلاصرضربةيثرك"اليريكب"الغنانيفاففسد.رائعةشعريةبحدة،ذلكمع

تترنحكريمةحصة..الشفيفالجوهذافيالمنطلقةالحسيةالانطباتالشماللمناظرتفصيليوصفومع،وضبطادقةاكراشاراتمع

والاستعمامالشممسيللاشنحمامالمثانيالمكانهووذلك.السماءد،1دلبلاهناكوجدنا،الاربعالمقلاتخلالماتوغلناواذا.(لافريقي

فسحكات4تتجاوب؟لجزائريةالشواطيءانكاموويقول.النحرفياربررفموفوع*ت.والمحراءوالبحرللمثمدواعيةرمزيةالىيشير

.)2(ديلو!ىفيالرياضيناولئكاجسارهم"للذاكرةتعيدالذينالثبل!ألانتخضع،لابقا"والموضعالوجهة"كتابفيكلنهاادلنالتيفىأيئس

لاولثكانجوزمن؟حمالهاالموسقةرق2الزوهافيك،نفسهالبحروفي!لرانمنوبالرغم.ونمولاعنايةاكرتأملالى،الكتابهذافي

!يق.اخويبرباطج!ببعانحوهميحسيالذيناليافعينوالالهكالالهة،ها،التأكيدانالا"الأعراس"كنابفيقائمينيزالانماالموضوعين

ءلشعتانكأموعلىويتبغي،يتوفرو،الدم،هناكتشحذفلاحاسيسالتيا!ليةورنمنالا!ىا!يفالحد.(ولديالوجودمرحعلى.بتصب

كلمةوالخجل.مقوءابلهانسانالظروهـبانهبهدهيشنفنعلاانسانعليهلتجري،جانباهنايفرد"والموضعالوجهة"نمنقفينلقاها

الحية،تجاهاثمهناكءبنفاذا..)الجزائريةالشواطىءعلى)هامصىلافيالظيهدانسمجد،ذلكمنسواتث!وبعد.خاعةتاملعملية

تحاولاخرىجاةالاملفييكوئمابقدرمنهاالياسفييكونلافهوورمي.الا!انيالوجودعبثعلىخكدالىينقلب"سيزيفاسطورة"

الكمة،عشهتعنيهمابقدرفالاثم"!والانهناالحياةهذءمن(ننملصالو!هة"ثنا!ةفيالموجوداهـلمبيالحديصىالطويلخرالمطالمقالهذا

العفويةالمعانقةلا،الماديالوجود،ءالارورارهوانهعلىيحملانيجب.خاصباهتمام"والموضع

الاتصوءلىثادرايكونلنبالهكاموويحس.الوجودلهذااكليئة

هذءان.الطعيعيلالعهربم،كافلحدالقربلاةعال؟و،امافينحو"لىيرخوىهواذ،نسبياقعيرعملايضاهو"فالاعراس"

....؟لينايوحيستن!د"لمناستهلاليبامننباسكاموويبدأ.صفحةثمانجبن

،هذءلما؟!لاتالرلثنمثلعنوألطيبعةينتظمهالتبئ"الالفبةلطئمعةافيءابرالأعمةكتابمنالتشا؟ميالسلبيالجانبعلىهناهمهسيركرىموبن

....،لقولهذهكامواقننبسوقد.توأماقيلبظف،"والموضعالوجهة،)

!ههو.حسية(لريببةاغنعيةهقطوعاتفي؟خرىبعدهرةظهراتطالية"سجلات"بعنوانالموسومستندالفيكناببليانو."دوقة"من

نعث!ات؟ذص!لشممممىبرهيالالىلفاءنمومعأحالئهـحه!ىبه!مهطثيمسىبهللاميلسعوطرمفىحريرمنبرلمبلكار(فاالكاردينرالجلادخنقلقد"المقتبسهذ"يقول

....يراقبفكانالكاردينلا(ما.الجددح!اولومرتين.الحبلانقطعثم

انتزمقدبانهيحس"جميلة"اهكلالىيقفواذ.السمتفييخم!انيقالانالحقومن"0بحرلىفينطقيتازل(نثون

ابقثملسسل3المشاعبميهقيالمنظرايئريمسوىهذهوبةلعمدول،مذبرنالم.نفسهليمنالحقوهن.خببكونفيفانافسانلحالةعنيفكرمزالمقتبسهذا

....كنابههـاية4منذ،اطوائهفييحملا!تبسهذا.انيقالانايضا

الجبلاوهلاليك،الحوارءيبعثالثيالبلاطلاهفبمالمةلجلمو!مةإ!مطةبالألساةكامواحساسالكنابهذافيسنجدبانناايحماء"ع*عراس)

ننسىالافينبغي،حالايةوعلى.حادبتعنرتذرع(نبعر،الانسانية

اللىي3فيليبوغانىالاالفرنميللملاحتس!بتالتىالزهرةمى)1(الصلةوثيقهوانما،الحيلاءمنالرفيعالياسبانالسابقةكحوقولة

.،9176-)1766فىالارض!طافكتابانمنبالردم،لذلك6وتبع.الحياةنصالرفيعةبالعاطفة

حدى1وهى-الاغريقاساطرربحب-العثمةالجزبرةهىدللوس)2(وبالرغم،رمزيتشا؟مبمبتفسريوحيبمقتبسيستهل"*عراس"

بلالع!ا:ت"رت."ابولو!صعبدفليههاكان."سكليدلاجزرهجموعة*،الكنابهراصفح!منصفحةكلوراءدائمايظلالتشلامانمبن

."ابولو"ام"+ؤلاموطنايضاوص."الدبلية،)\بالسمهاعرفتالتي.والفريالوجدانيالعالمسيا!فيكلاوعئدتناقضايههـنلالشىانه

بمنافسات،الشعرقول!!فس9واف"الديلية!الأ!!وتذكرنهاا!سد.في(لحياةحبورلنالتركدتمضي"يهذهانهيفالحقيقة

يلىكرنةكما،الكعبهقلىوازلام.3واذداحهموبالعابهميةالمشعرالمرب،مثلا،يدرككامو؟ناذ،التحوط!بعفى،بعطبع،هنلاوضعتوقد

"الفرييةباللات،"كرلوا"وتذكرنمالا،المربى؟بهبل2،)انيودأني؟بولو1لا؟متطرخكلالزمنمنوجيزةلفترةيجربانيمكنالحبورهذامثلان

الطقوسهلىهبينصلاتهثاكان،اليقينمبلغباخقدظنولدينا.ايضا،موضعهافيهـلصفنهذهوضعتمافاذا.ايؤدمنفردكلحياة

.المربللباحثيننتركه!،والاسماءوا"!يحالمجدانلشيدمننشيدا،عندئذسيظل"!ر(س"كتبفان

،(اثرجم"(لمرلفاليهنعبمماوفيراتاكيدا!كدفهو.ا!ك!الوجودلمبالثرة
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كليخسرواانعلي!مبان،؟لعلمحقيعلموئفانهم،الجسداجلمنوحدةمننثوةفيهبموقف،وهلةلاول،السطورهذءتوحيولقد

ه!ع!ف!!ه
ادن،أ،الموتفحقيقة.دلكبعدالموتثم،الشيخوخةتحيناعندشيءوألاعيانالذاتواستواءالارضعبادةيشبهشيء-الوجود

المشلادتلك،خاصةبصفةالجزائريةالمشاهدفيراهنةحقيقةهيقصة"كتابجوهر،مثلا،تؤلفواقي،الهويةحي!ثمنالطبيعية

ويعبر*هناكنصيبهاتأخذبانالاحال!يستحلمووألتي،المعطاءالثريةالىكامونظرةانالحقيقةوفي."جيفرزرتثرد"للكاكب"قلبي

منفزعي":يقولاداليهالانسارةسبقتبقولهدهجيرتهءنكاموبمبالرف،جوهرهاحيثمنولاروجيةلاعاطفيةهيالجزائريةالمشاهد

لإولبالحدالمتصلالاخروالحد،"احيةامنقلقيءلىيسيطو،؟لموتالمشصاهد.-بكلوصف،؟سش!ممهاالتي(الل!ركية)الغنلاليةالمفرداتمن

تلكمباثرةو5الماديةالمتعةفجوهرها،"الح!باةمنالقلق"عنينبم،نفا2المقتثسةالسطورهذهفينلقاهالذيالتمجيدمنالف!يضهلىاان

شيءبكللمجازفة2هي،(لجسداجلمنشيءبكلوالمجازفة،المضعةوهذا.والانسانالطبيعةبينالهو،بئفييسماويأنبكاموأليهيب

...3!م!*!ولرهه

كامويفسرهكما،المبانئرانير.مب(ثمرهبصفة،ر(هنهوما؟جلمندون،نجبرتهافيالطبيعةيتركانشأنهمنالتؤافق

يممكنواقي،الوجودالمستمرةالمشعاهدفيتناظر،انهعلىيجربامرهووملذاتمادية،"تعمنالطبيعةتهيىءومهما.بشيءالغيريةهدهيمسان

ناالانستطيعلااننا.الابديةوالسماءالجبالههانيكمناستخلاصهاالموحدفىريلعبلاهناموف!1.حالهاعلىوغريبةماديةتظلفافها

خضارء4.كا"شاتلا،انسانيةكأئناتلاننا،الطبيعةفيالمتعةعننبحثذلكانغر.بالروحالحياةتعاودوالحقولالجبليجعلالذيللوجود

وعلى.لغنا؟شاوعينايشمللانسانيتناوء"ضاوان،(للخضارلسبةافيالتساويتأنالشعريةاللغةباستخدامياخذعندماقولهيصح

ذاتهاتخليدعلىتعملولكنها،فانيةلي!ستفآلطبيعة،ذلكمنالعكساسباغهوليس،هنايرضيهؤالذي.(و*نسانالطبيعةبين)الهوية

وا!حر،الاخرتلوالواحدتتتابع(لجزائر)ةالصيفففصول.بذاتهاالمشاهدهذهبينبالتوافقالشعورهوبل،الطبيعيةالمنساووعلىالروحية

تجربةفيالثانيالصدعهووهدا.غزلهمافي،مضيانوالشاطىءيهصبملاذعنيبحثللوجودالموحدنرىفيما،النفسيةحالتهوبين

والجبلوالبحرالشمسفيالطييعيةا"نمنعةكاموويجد،الحسبمالسرور.الروحعاببهـ1اسبغتالتيالطبيعةطر!قعنوذلك،نفسهمناليه

ستظل،مرحهموضور3هيالتىجميعهاالادإنهذهولكن،الريحوا.الطبيعية"لللاعيمانالصارماالاديالواقعيؤكداذ،الالماشديالمفكامو

ستظلبل،تجربتهاممارسةعلىقدرتهتنفذانبعدوسضظل،بعدء.روحيثرسبأياببنايلقيلاالذابلا.لجز(ئريالجمالبأنيقولفهو

الجإنبوبهذا،وهنا.اقروناجميعطوالا،لفانيةالكلالئاتجميعبعد(نالافيزودلاانهبيد،الحسىفيالثرالسخي؟لالر؟فلنايق!مانه

.اخرىموةوجههاشوهقدالسعادةانكامويجد،فنثهجوانبمن.القبيلهذامنشيءبأيالفكرططأنينةاوالروحغذاءعنالباحث

هو،والسماءلارضدإمومةتؤكدهالذيالا.سمانيبالزوالىفالاقرارالمشا!رهاتيكيشبهلاانهولو،إنجمالبفايستمتعانينبغيولكن

اووضوعءـذط،فورأ،.بربطانالمرءوبوسع.الألوفةالموضوعاتاحدانسانيتهممنبالهروبالناس-لغريحيث،اوربافي،انسانيةلاكر

والبحهثالسوداويةالكبرياءء-وبالتعبرالنفسعلىالاشمفآوبعواطفعزاءبوساطةانفسهـ8منتخلصهمعنالبحسطريقعن،فنا"لهمومن

كاموان؟ظنفاني،نسيءمنيكنومه!ما.عزإءفيهروحي!لعنان.فحسبظاهرياعثور!التخلصذلكعلى؟لعثورثمومن،؟لطبيعة

صرامةيضيفلافهو.الموضوععلىهداجدي!هتأكيداتلادخاليعمدالاملرسالاتمنرسالةايةتحمللا،اللا!ةكريقيالشصرسماء

التقليدية،المواقفبرفضهـوبل،وحسبالموضوءهذاالىجديدة:الجزإئرسماءفيكامويقولوهنا.التصيصاو

متعبة.مزعجةصفاتمننصيبهيحتو؟ماعلىالحفاظطريقعنوذلكللتعرفسبيلاييوجدلا،نحوهاادتوبةوالوجوء؟لسماءهذءبين،!

واعيةخطةيةايشمللالكاموبالنسمبة"فالتقبل"،إخرىوبكلمةسوىهناكليس.الديناوولاخلاقي!والادب،الميثولوجباعلى

نر؟هفاننالنا.الانسانيةالحيرةحدةتخفيفتستهدفواعيةغيراوتلمسهاانتستطيعاالتيالحقتهقوتلك،والنجوموالجسدالصخور

الحياةفيالرغبةبينقلألمصراعهو،وقفهالىلاسبيلصراععلىيلح)1(".أليد؟ن

وبينجهةء!يرعرفهمااللتين"الان)و"الهنا"بين،الموتوحقيقةالراسخاللاروحيالجلاللهذاالفاجعةاه!امينتلكيرىكامو؟ن

بانهيؤمنمااجلمنذلكوكل،شيئاعنهايعرفلاالتي"بطرالما"،الحسىالسرورهذاخضمف!.!لطبيعيالصالمهذافي*ركان

الحقيقة،الفانيةالموقتةالحياةفييرىفهو.الفكرولثرفهنقاءهورأيناوالتي،لذاتهااكخلدةالثنلاميهتللأي،إبداكدابه،مملاويدرلر

يرىوهو.منهماآلتثبتيستطيعاللتينالوحيدةوالسعادةالوحيدةالتيهيوانها،"و/اروضعالجهة"كمابهفيالسلاكدالموضوحانها

شكلايانالىيذ!بهواذ،*نتعانيلوضعهولاءالموقفهذاؤ.!؟لحياةيمجدماب،نذكران"*عر!!ر"كنابهفيهنابهاه!ابت

اثبد.ايتقدملامجردةفرضيةكونهيتمدىلا،العزاءاشكلامنحياة(يريببة)غنثيةبر!الفاظوصففلقر.عبثهاحدةمنايضايزيد

إءسبح،ال!!وحيوالريبالحسياليقينذياليافع(لعالمهذافف!عوحدة،نفسهاممالهئلأانعلى.الحياة.هذءلكمالوهلل،الحسى

.:يقولوهنا.فيلا(هدةالمشعلىمر-*راألاإمكيصفهااقيفالحياة.مزدوجينحدينعلىتنطويان،ذ!تهاالتجربة

انيالىيرجعذلكفان،العالملهذا"بعدالما"كلارةضأذواني"ثم،موقوتلامد-*الفردبهايستمتعانيمكئلا،اولاهي،كامو

لاا!ني.المباشرةثرواتنجميعمنابرالان!لست؟!ضااناالحياةولكن،باقيةا.لحياةكلاحتطأولمشهيلاقلكل"لىسبيللابهصاان

باببربالنبةانه.إخرى!ثي(لمغاليقيقغ2لموتبلق*يمانا؟ثرشيءجمليجارفونالذيناولئكاما.طويلامدالىتدومانيمكنلا

عنالحياةعبهلالقاءمحاولةهوانماعليمايقترحوكل..مرصودانجزائ!رحيعدالاحهـساصهذاي!ىانال!فونسسكلاوحقص)1(

".ألانسانكاهلفمارقاذ-زفهـايغق!ولحددعلىطهي!نهإ-صاقتهـلعتنبتةقهـهوهالمربية

كلفيفعلاجليهوماعلى،وتعيينبدقة،ثخص،هنافهـامو.اللاتسسامريكاستوفى1و،اللنسا1رطنه

اجرمنشءبكلللمجازفةيتصهالني!راره:؟لحلاثمنحالة"المترجم*
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دون،اسطورةايةالىعندهمالحاجةانعداميدركاناستطاعبحيثهذااناما.التعسفيالاختيارزتاجالاهوان،المبالثرةالماديةالحياة

ذلك.انفسهمهميدوكواانانهذلكيعنيفلا،الاقريقيالشمالعلىظبيبمبشكل،يقعالخيار

كامواننجد،هامدماديهوماكلبرمرداورفىعالمهم!ودورفيكتلكح!برةواجهقدامو3انوبما.وجوراتعسف!اقلسيكون

.41011محاكسبالانجاه/جازففانه،قبلمنباسكالواجههاالتيالمحيرة
-لم!الاستنكارهظولكن،عنهـجيدالذصنيةالتشنجاتاستنكاديبرر

مشوىوعلىنفسهكاموعنداخرىذهنيةتثنجاتعنءنانيهواوجهمنوجههو،الحياةبعدمالوجوداحتمالايفيالنظرفر!ي

انهاعلى،كامودتعنهمحيدلاامرهيالنصنيةالتشنجاتوهدء.اخرالمشاهدمنيتعلمهاقد.نجريداتإومطلقايعلىابعامالاعتراص

ومن.نفسعهكاءوبهمواعجباطراهمالذيناولئكموقفعنغريبةكلىمعويتعامل،راهنهوماكلحواسهالىيثدفهو.الجزائرية

سيظلثببئاهناكنعلىدائمايلحكاموانايضانضيفانالانصافوهذا.عنهبعيدااو،ور(ءهفيماخ!صمنهناكوليس،جميلشيء

.النقاطهاتكلمكلتقبلهمنبالرةم،((؟لاطفالالناس))ءـ؟لاءمن/جاقركاموقامةفيكاتبمنطبيهبوغيرفتببرا.واللاكلنررددالمبانئرالجحود

بالالحادء11تسميتهيمكنعما"الاعراس))كتابفييفصحانه.وسمعته
تهيبتيهيالمثفابههدهبان،اخيراثتبهارسالةفييدعيفهو

لاتجعلها!تيوهي،اتحفظاتبعضمعالاتقبلهالاالمفدةبباريييقابلقد،الفلسفياكملفيمكا.ايحتلذلككانطالما"الساذج

.الادبياوالانجماعك!صباريلعألمالولاءيقدمانسذعنجرامرا!لحادوهذ(.الادراكنظريةفيالساذجةبالواقعيةيسمىما

الوقتفيوهو.لمرتر!اوكمالدورجلبالحادقست!ماادا،معقد
الح!سيالرجلا)لعبادةالواءية!الطقو!هذهفان،هنا.و

منو؟لحق.كاموعندالتوسطيةالاصولتأثيراخرىمرةلنايؤكدداته

عئدنجدووااقيالساذجةالالحاديةهذهخىبانهتذكرنا"الاعباديالشرورمعضلةمنموقفهعلىبالطكيدالحينذلدمنذبدأقدكاموان

القولمجردوان.عليهتبدوكانتمماعفوقياقلامراتعتبر،كاموبعرضهالذيالالحادهذااننجر.افرادااقراداوالمسيحيين،الكنسية

ال!ايمانيا("يحولانشأنهمن،يزيةفيةضيةهوهذا"المانهلا"بانغبراوواعببة-نطرةعنيعربفهو.اصولهفيتأماىالحادهو،هـنا

منالثمانونالصفحاتتلكعليهتنطويماالعفوي.فانجوهعنهداهؤلاءانيزعموهو.بسطاءبدائيونبأنهمأيصفهلاناس-و؟عية

تتضمنالمواؤفهذهانمعناه،كاموجانبمنفيهاتعقيد!موهقفاو("ا(كالاثم))الفاظاليهمبالنسثةشيثاتعث!!ا!شمألةريقيين

له.عستعد،نفسههوممااكعر،ا!خنيارعناصرمنوعنصراغملاايعلىعند!مالالفاظهذهتنطويلااذ،"التوبة"او"الفضيلة"

بمعنى،عفويهذاموقفهفيحتىكاموانفيقولهناقائليحتجوقديدعوها،يروميةاخلرقيةادابايمارسونانهممنبالرغم،تجريديمعئى

يكونانبمقدورءليسوانه،المسيبميراهمار؟يةفياخفققدانه(الشمالفريقيوناي)ةهم.الاوتوعاتجبكب"الثارعقانون)ءبكامو

عليهتنطويكبير؟تسويغاانفاظن،انااما.المسيحيبالوعيصلةعاى.العامةالمحلاتوفي،جم(عات؟يتناولونهامااكرملذاتهميتناولون

ومع."الاعراس"ك!منالاولىا!رحلةفيلاسيما،النظرةهذهكأن:كهذهمب؟هعي!حياةفيالاتدائيةالقواعدعلىاخلاقيانهموترلكر

منذ،كاموبوسعليسانههي،وإصدةحقبيقهةهناكفستظلذلك...الخصديقكفتاةترقالاعليكاناو،الحواملبالناءتعنى

هذاممارسةفيالناساحامهما،؟لمسيحيبالدينيتصلان،المبدايةازخاشب!!مممهاالتي،الانجنرائيةالاخلاقيةالادابهذهعنالنطروبغض

موقفهيظلانينبغي،هناومن.ولامرضيةمقنعةغيرممارسةالد.بنافطسهؤلاءان":،مولكامونجد،الدينيالجانبمناكثرالاجتماعي

الرفض(ل!تااي)لهتمييز(،صك!*هـكا!ء9!لا،*للتعالىرفضاان."عزاءوبلا،اساطبربلايعيشون،الراهنةحياتهماستنفدتهماالذين-

للشبداحيأنايضسبهاانهيبدوواقي،نفسهاالتعالىبفكرةالجهلعنشوامه!ءعلىكلنعتهميجدونوالذين-يدعوهممكما-"البربر"هؤلاء

يرميطكنهاكامواتيفالوثنية.مطءقوثنيجوفينشأواالذينالجزائريين.المستقبلفيالكعيرالشيءالمرءمنهميتوقع،الافريقيالشمال

مااكثرتستههـقوتها،زشبيامعقدةوغربسيطةتزالماوثنيةهيالستار.الحياةحبالإتخذانيمكئسليممباشرموؤففهناك

علىتنطويلاازهاغير،الموتمنالفزعومنالحياةحبمنتستمر!امننوعا-واعلاموقفانهكلط3بالرغم-الموقفهذايخلقانويمكن

"الاعراس)ءكتابالينايقممهماان،يقةال!قيوفي.تعسفيعنصراي.الملائمالتعبيرالانسانيةالكرامةفيها"تتقبل"التيالنفافة

ا،110110811811811"8*011،"ااا+،1.*."اه!هاا.*.ا*هاماا.*8010ا!ه"1181180!."ها11+،1.1101101101(01101،0811هءاا.11تمعنالنهني،السعداءالهمج؟سطورةمنيقتربشيء،هنافلدينا

بهم!حاجةلاالذيئهؤلاءانالواضحفمن.المضللةالاذهفىبعضفيها

+داشدارضنبراثمر-انمنو؟لرغم.وبالرمزبالاسطورةكامويزودونالذينهمللاساطبر

-الناسهؤلاءعنيختلف؟نهالا،ذاتهالوثنيالجوهذافيولدقدكامو

بالقدر-يفهمهـ.فهو.ودراس!لهوإسفارهثقافتهبفضلجوهريااصملافا

اـمريسسهعلللدحمور)روهية(ال!تينيأـلحي-يكونلاؤمهملىالغريزىفالموقف.الطمديفكرءلحقعقةعنهممنفصل

الهعير،المواصعميكثر!!حي!لهمويساظرهم،!بيه!ميعجبالدى

5باثريسسهيلللدكتور)رواية(الغميقالخئلو!يدضهالذيفالوعي.الصرجةولاالطريقةحيتمنلا،فيهغريزيا

لهوت"بربرا51و!اعتبار!بم"اطفالاانثسا"باعتبارهم،عنهمللتعمث

4123بصا؟!ابدارب،عا!مخارجءالمفيملقىفهو.وبينهمبينهالق!للمللاخظفوعي

للاافجنية!لالحفاراتأثم..ا!لمبوجهالجزازرشهرتهردابلغان)1(

-ءاصالاخ!قكى-الروحيمضهمونهافيترصوالتيثورتهآ!هيئفة1الز

118.1،0*8"ه**"،،ما""،يي"ءءا"*ا"118.1.1180110110"هاهااها*هه1180"اا+ا(51151".ا(51155اا"هه18118،18،0"*"المترجم".بم،!لاورادلفراىستو

23



فالسمعادة؟العالمهذافي(الفردهوقف)موقفهيؤلفالذيالم!تماسك9!ءضفانعليهكانوالذي،"العاطفيللجحود"اوليةصورة*هوما

اثق!ا!لمالابديالصراعهذاالفردفيها/ضقبل(لتيالعلاقةتلكءنتتاتىعنتتميزخصيصةباعتباره،التاريخذلكمناعوامعشرةبعدلنا

امث!ةالانلديناانوها.عنهمحيصلا(لذيوالموتللحياةغريزتهبينعلى،العلمباسم،للدينانكارايعتبرلافالحماده.المعاصر(لالحادهذ(

ثيءطريتىعنوذلك،تفكيرهمنحرجةلمنقطةكاموفيهايعرضفنعددةهومايرؤغركما،المطلقء!فضجحودولكنه،عشرالتاسعالقرنطريقة

تطبيقهوماعلىتعتمدمااك!رتعمدفحجته.بالالفاطالتلاعبيشبهبعضعلىينطويجحوداهناكانوكما.السواءعلىدينيهووماعلمي

،مذاكنابهاجزاءفيكامووصفهانسبقالذيالموق!لذلدشكليجوهرهفيمعاصراجحوداهناكفان،عثراتسعالقرنخصا!لص

البسيطةالعلاقةاي)العلاقةتلكمجردهيبانهاالسعادةتعربفوعلىهجومايكنلمانه.*خرالضربهذامنهوكدووجحود.يضا4

البح!غية،الناحيةمنالمؤثرنقضه!ان،ولذلك.(ووجودءالفردبينراسخرفضهوبل،معاركفيالدخولعنيبحثلاانهكما،نضاليا

يعتمدانماذلككل،"الاستسلام"ولقضيةعادياتطبيقا*مل!نطبيقا!لحادهذاوفي.الجدلية"ماحهـاتفييقعلئلاذاتياإكنفاءيكنفي

وهم،محضالروحيالعزاءانفرضيةعلىالنتائجمضمونغواعتماداعلىطبيعياجواباالانسانيةالحلولفييرىالئيالتسامحذلكيكمن

ن(وأضحاويبدو.حقيقياتمحيصاتمحصلمالتيالفرضيةتلكوهيالالحادي،الموقفهذأفيالانجبرةوالخصيصة.ذ(تهاالانسانيةالمعغلات

قر؟رسوىيكنلىم،دامغةحجةانهاساسعلىهناكامو/عرضهمالمؤلففبالنسبة.للواقعثابتادراكعلىالمرمحرةالحقيقةتلكهي

قيسنفيشكادلىلديهيعدلم،القرارهذابتخذاذفهو.تعسفيوببس.الحواسطريقعنتجربتهيمكنواقعيهوماان،"ا!عراس"

منتمكئالهكاموويزعم.القرارذلكاليهسينتهيالذيالموقفناشيءكاموالحادولكن،مادية*لحادصورجميعمحونأن؟لضروريمن

بالقي!صالسعادةعنالعامةالفكرةتبدوالسعادةمننوععلىالحصول.الماديةاسسهالىشيءكلاعادةضرورةعن

بسهولةشرههايمكنلا"القصوىالسعادة"وهذه.هشةفكرةايهانفسهيحرموبذلك،الديني!دمهخلاوعزاءايكاموويرفض

تثيهانها.لاتعريفاوتحديدايمنتفرانهالوكماتبدواذ،ويسر*خذطريقعنوذلك،الاعتياديمعنا.فيالاملحتى،املايمن

تحققباستحالة؟لاعترافعدمعنتنشااتهيالرواقببة(لطممانينةتلث؟لغناءبشان-يدعوءكما-"الصافيالانتباء"باسلوبحازمااخئا

في"غرينغراهام"9قولاهنانتذكر؟ن،مقدورناوفي.السعادةموقفهإعفانيصبللا،نفسه(لوقتفي،فانه،ذلكومع.الانساني

امرلهو(لى،الاصاسوأمعوجبداالمرءتركان.."!"المادة"قلبكتابهوواكيكونلكي،دينيةعقيدةير!ىلاهواذ."استسلام"بانههذا

؟نشانهامن،كامويرىحسبما،كه!ذهفسمعادة"0..السلاميشبه"اسننسلام"كلمةمنيفههـمهو،ذلكمنالعكسعلىبل،"استسلام"

.السعيدةلكمة؟لعاثيارننعيرمستوىمنادلىببسمستوىعلىترضينا.خداعةروحيةقيممحضيراءماحيال،العالمرجاكي؟يانهام

التيالسابقةالحججمحتوىلكلانكاركأنه،الموقفهناويبدرالشروراعظمباعتباره،الاملاستنبطواقد*غريقان،يقولفهو

،للث!عنكبديل،الرواقيةرنأيقدماذ،"الاعراس"فيكامواوردطمتحركاسزاهذ؟فييجدوهو."باندوراصندو!"مني!س!انية

جئوروضعهوانما،بهالقيامصويعتزممافان.العابرةالحسعيةبالتليهوالذيالعاديالايمانيناقضوالئي("امل"هومالحقيقة

قيمةعلىإلتاجمبديعيهـدفهو.ماديموضعفيالقصوىالرواقيةالسعادةماثيهوماوتقبل،امللونمافالعيش."استسعلام)هكلمةتعنيهما

لللةالوجيزف!مر.القصوىالسعادةسبيلهيالتي(لماديةالسعاثةالحيافهذهحلودخارجالواقعةاللاماديةالديمومةلصالحرفضهمنبدلا

لهذاحقيقية(ن!مثيةلمدء9!هص!2ابعادلنايقدم؟لمادية.بالاستسلام،بالكمبط،تسميتهيمفىماهو

ك!نسانزاثلتينوقيمتهالموقفهذ(حقيةةيصلاذ،الرواقيا!قففكرةكامويستخدم،"أ!عر؟!ما(كابمن*خيرةالصفحاتوفي

ان..؟ئلكشئتولوحتىزائلةبضيقةصئعه1الئيما":تمامابانالقا"للالرأيدضفيمحاو!تهجاهد؟يسندلكي"ال!؟ستسلام"

".لنفسيخد؟عوالرغبة..مقياسيبحسبتفصللمالحقيقةهذءيعرفانه.؟لسعادةهعمامهـلية،ضرورةيعننلا،م!ملالتنكر

اشكالمنالشكلهذايفصللاكاموانيفوتناالاينبغيواخيرا!اية.برجودهالفرديربطالذيالبسيطا!سمجمهبىبنهاالسعالة

الحس.شهواتفييلاسرافعنيفصلهاممابحثر،،لتمردعئالرواقةالظاهريالتناقضبهئاالفرداعترا!منرسوخااشدللسعارةاسس

غامضاهدوكايزالسا،المرحلةهذءوفي،النحوهذاعلىهنافالتمرد!ر-"**ص؟

من،للمطلقالر!ىهئا-رىانا"رءبوسعاناظنانيبيد.سلبياممه

ا!الات.لهذءالممتمةالح!ودهذهاطارفيوهو،المتمردافنحليجانبه؟(دبيةثراساث

الد؟ئم(لخيطذلكوهو،الالسعاثقعنالبحثان،القولامكنهناومن

هطان،"ألاعر؟س"وكتاب"والموضعالوجهة،أكابينتظمالذيالادابدارمنشوراتمى

بكليلاستمتاع"تقبل"طريقعنغايتهالى(لنهايةفييصلالبحث؟7

منمقسشالعرللتعبترمعمغألاشانهس"ب(كعابالتمرلختتمعلىكاكلاو!ل!ائيممالوضعهوما"مئدررمحمدللدكتورطحديثاثبنافيجديتقذايا

:".يقولأذبحفاظت!عبفيهتعييروهو.العادةفيمبد؟كاموعنأ؟لنقالثيلرج!الممربةهـثعقافةهزهةفي
-أ!*إ..اب!رض؟والتمردالحببين*فمجامن!شنانلناوالى

هجركهالنبئالجبارا!بدهذافي،فيمنارجلذاتاصنميجميعصثحيالدينلمحهيو"شع!قاثطهر؟قبثينزأو

"!*لهة

اسملكيلالدينم!هبىتربخمةار!م!رة،؟
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...الموءفىإفيسايخاء

بمنمبرصسومصصص
!ي

بالهموقي،مسبهمتثبمكللأمحهم.ثلاثةكانو(المقابلةو،"1الزوفيونامت.اتسكعزلتوما،الليلمنتصفبعدواحدةالساعةدقت

بالممقوميويغرقها،لعتننهاتلاحقنيالتيالعنبدة(لارضمن،هناكمنوظل،معهاتناماطرافيوكادت،رأسيكهوففيكلهـ،الهزيلةافكاري

.والأساةوالليل.اليقطانهووحدهجوعي

تكرننلا"فثسببها،ىلميهاواحقدبضراوةاكرهها،الملامح!زرهإكرهلكم،يتململ،يصرخ.يمزفهاليكادحتىاحشانيفييتمطىاحسهاني

ا+،الفرنممبيةالشقرأـءاميانسوىذبربمننيركوناندون،فرنممالىبما،المظلمةالنمائيةالشوارعبيويطوفاذنيمنيجرني،اللهعلى،يجدف

اببم.فكافي...جسدهافوراتمنفورةفيالمحروقةالسمرةاشتهت.اجدهاايناعرفلا،فائعةلقمةءن،مجهولاملعنبحثا

.السمرةمحروقجزائرياالمح"ول-رقبتيمنامسكنيحين،انااينادرين31لمالساعةتكوفي..

فيابداظلتلقد.السمراءاللعنةمنالفرارحاولتوغبثا.....المراق!صةالملونةالانوارمنمجهوعةتحتوصلبني-جوعياقصد

دمي.في،جبينيفي،وجهي.طوبلجمودبعداللافتةالىبصريرفعتبلهاءوبحركة...

)!مرع،"الهجين"يسمونئياترابيءلمنيروم،طفولتيمفيلاحقتضيالئار"تقعفأين..."الخابيةالمنار"امامانبى:تقولاللافتة

وتومس،بشفننيهادموعىفتمسح،وابكياشكو،عليجنتاتيالى؟"الخابيةالنار"تقعاينتدءر؟الفونسىرلم"الخابية

اذني:فيالمعلوماتهذهفراحت،مزمنكمتشردبمعلومالإيواستنجدت....

واخواتهمعئ!ماكلبر.امهاتهمعيكفستتهافتحيببي،ياعليكهون-.ءراسيالىببطءتتداعى

وسجئح!،الجينسمنفطردت،الجرائرفيهناككنتيومولاحقتني-اليكتتناهىالتيانفاسهاتئ!الاأالفوف!ءريزيياحانةانها-

،الامللوطنبولائيشكتالقيادةلان،المظلاتفرقةلتعذيبوتعرضت،الحادةالكحولورائحةالدفءمنهواندلق،الرصفبرالبابشقكلما

للصدو؟العسكريةالاسرا!،انقلبئنيواتهفنني؟السكاهـىبعضوقهقهات

فرنسعالان،عملعلىالعثورمنفتعوفني،هنا*حقهبهيوها؟الحانةهذهتقعايئولكن...طرلمةانهااعرف-

(،الجزا!لراعقمة)اسمهارهيبةعقدةتعاني،الاعصابمنهارةاصبحتونكاد،الواحدالنهارفيالمراتعشراتبهاتمرانك...ابلهيا-

-،الثوارمعللتعاطف،نظرهافيمعرض،فرنسياكانواناسمرفكلالا؟الصغرجحررفيهيقومالذياالحيتعرفالأ.ليلةكلتدخلها

الترابمنمكانكلفيتنشطآلتيالسريةخلاياهممعوللتعاون؟باريسمنالشرفيالطرففيالغرباءحيتعرلى

باريس.قلبفيحتى،الفرنسيراسيكاناذا،ذنبيماولمكن..ابلهانيحقا..اوه-

شرفىخدر،الظلمةفيقابعوانا،امدودالغائمنصنيفيولمع...؟والضباب،والضياعللشروداصيلاوطنااصبحقد

يلهيهممهموسيجعيحديثفيالغارقينالثلاثةهؤلاءاراقبلالممس..ودخلتبرجليالب!ودقعت..

الرخيص؟بالنبيذالطافحةثووسهمعن،بهايلقانيانتعودانتيبنظراتهالحانةصاحبسيمونوتلقاني

وقد،مخربةسريةخليةعناصرفييماكتشففقد؟اراقبهملالم،اترددوالعطف،المهموسةاللعنةنظراتمنعجيبتيلبكو3اي

ويم!لا،السلطاتنظرفيسلوكيوصفحةوجهيالاكنشافهذايبيض.الخفيفوالتعنيف

*قل.علىالرمقي!سدبماالخاويجيبي،سيمونالمملمان،افهمانتعودتكماالكوكنيلهئلأمنو!مت

فياوحشدت،هداهماعلىاذننفنشرت،ةالفيواعمجبتني...الىاجلسانفييملالعلا،سريفياسميهكما،المدورالرشاو

.الحواسهذءمنالجوعخدرنيابقىماكلبل،كل!حو؟سيكما-يعدنيواله،حالتهزوايااحدىفيالمهجورةالموائداحدى

فيفشلتولكني،هممهماصداءمنشيءلايتقاطكيراوجهدت،ينصرفونحين!وسهمفيالزبائنبعضيتركهاالتيبالتملات-تعود

مبسوطةورقةامامهملاحظتاقيهو،واحدامرفبىونجحت،ذلك.لمحنظة4البومةوهموءايوببصبر(تحلىانشريطة

ربشآانهااقددفرحت،عليهااصابعهموينقلون،بامعانبهايحدحونالىملأددظمنالظامىءالجآ!يعطرفيانقلرحتز(ويتيومن....

اللي!2من؟لمننأخرةالساعةهذءفييعمونكانواربماانهم،خريطةكانتعلىنظراتيتمرغت،منهاودناشفةالىكأسارتفعكلماوكنت،مائسة

.الئهاراحداثمنخطرلحدث،ماخطة:اليهاوتوسلت،تحملهاتياليد

شسابوهو،سنااكبرهمسمعتالحانةليغادروانهعواوعندما.جرعة!بمااتر!ط...ابلشيبحق-

وهولرفيقهيقولسمعته،عينيهفيال!اءيبدو،الصدنميناشيبحتىدائماالظماءالحانةرواديصيبالسخاءداءكانماوقليلا

يوث!هما:.ا"لثملاتالى

.اللقاءالى-

هـ2لا



الضخمةيرنالعخاوبتلك،الىرافعادرياندون،لابحلمق،من!طةطكلعند.تكملتكادلمعبرة1ملامحهاناليوخيل

صحفالصباح.منالاولىالصفحح،تتتصدرالظ!ا،يخرة:المهمةفيالنجاحلمكماواتمنى-

النمر"ؤوررد!دؤدودبناغالى"-3-

"باربد/ليوعونالجزائر،ونالعصاة))الثمالاتمنءإيقاءدقالليلةهذهسشياكانلقد:لسيمونشكرا

و(قهقه.."لفرنسعاصدبرقاوفىإءسءونالرزازريرونالارهابيون))ءتوهـر،لبلميبقبزلآقضيتفقدذلكوكلع....ثورلتضهـيريكفيما

:51*-ولهـءاذكبالوكثم،4كالاباسيؤي.الاجفانمصلوب"لاعصاب

قيظاونؤبز...!د"تهازؤونإموبهرذسايهـزاون....بةللشخر/1-خاطريءا،كا.،ضاسببهكانبل،ارؤيسببوصدهالجوعيكنولم

نصرها.قوسوتحت،عاصمتهافياصدؤاءها:!احلاممنالقلقةيقطظهفي

،الهستيريسيريواتابع،الشماتةكأنهابحركةشؤصواؤلب...الفوفد.الؤوفدادعىانلمي.نؤشياكاؤدم.الكولوذيلسيدي-

3تتطالبارصةلياة"الش،ب"كأالضار))ؤياؤبتهاراقيااسمراءاا!لأءحو؟مادا...

دعن،ؤليلبعدلتتوؤفنييبةالرؤةعتهاوؤد،ةمظلاحقتابعةء؟وء-يالى؟لبتلاو)*:يعرؤااتصبوؤ،تململوالضيقباإحرجاحسو...

البحثفينة-صهاز"بئة!ائعاشيئاوجد؟هن،وتجمدزباثارعذا!.ة:(لمض-رجاجدان

عنه:الكو!وزيكسهـهـييادبفينجطقواانالمهمبل...ير،ملاادبال!؟-

الحذرةءلأمح!م.قدوربنصرعوائ4!"الذاز،مشكلاو-دتها.لظر-.و!ونن..مموا!بمنتتففواوان

اعبضهـبم.تحتالميسوطةاءربرطةوا،واصلا؟ااريباوهـهسوم،(ا!زمونة؟ءيريبةبرر(ةؤأخءزه،فاحصةنظرزالكولوز-لياليوينظر..

امسكان،هماز،5اناب.نجيزتنتهاالاؤلءلىاو،جرمة(داقىكاهاتهـز،لةرنساالموالينا)جزاؤر،ينأ!زعملمءاغةيالحوادتار-

(لى،ماسوؤان...الفرذتبةالعدالةب،لسم،اله،نوند،ور"متادلأبب!م..اربااوصالهافيوتلقيعاصه"خا

:الفخورببسمةامامهواذحني.كواوفيلىاي...ولوزمل3:با،فةويسألنيالكولونيلحدؤظوتتسع....

ال!ابةاؤرادرونثلاثه،واضعةالمةالىهدإةهدهءببدي)1أكاؤدم-؟..الالراربعض!ءن(لكنتعففيلنامفيداتكونقدانكاتمني-

...مضاجعكمتقض(رتيالارهابية....ولكن..سيديياربما-

بانويأمر،رؤيعبوسامويعدنك!ا،لمءةيعلىالكولوفيلبتيرو...الصفقةعلىموافقابراسهويهـز،اديماالكولونيلويفهم

ثمنجبببيوفي،الصدرمنتفخ،إد.بهبينمنؤأخرجامطاءاربيجزليرةلصصا!مر:السينضفافعاىنفيوارى،الشريطويركر...

الخانق،غمهامنالفرنسبهبةالعدايةتستريحقدثلاثة!ر؟وبر،ءخاسبوجاكلين،زبر:تب(بهىفيوانا،الشريفيةالغبومفجواتمنالناسعلى

:الجلادقبضةالىغداتشلمهاحينالجبلتنيخانتريدكأنهابنشوةوتشمدني،كالطفلةبذراعيتتعلق

عماانتصرستجعلني(لىتىةالسكليد"للمهمة)ابزهوابتسمو...:الارضالى؟لشاهق

.والحرماروالتشردالؤلمؤةءلىؤريبكاملة!-ةقيجرذيم.الحجريا)عصربقيةيا،القلبؤاسييا-

-4-؟دبتسالولا

،الروادمنتخلوتهادوالحانة،الليلهـتصفبعدالثانيةا)-صاءة*:بحرارةصدريالىواضمها

الدخان،ضبابالملبدةالضوءالخاؤةالزو؟فيتنرضاثرصلقاترقاياالا..الاناما..عملبلاكتلاننيلك،كؤ؟الستالياشعركنتلقد-

.الق"قهاتواصراءلسنميلميناشغتيالىتقفزبل،اكملحتىجاكلبنتمهلنيولا

زالتماالرخيه!بالنبيذالمضرعةكؤوسهم.زاويتهمؤيوالثلاثة.....بضراوةتلتهمهما

عضلاتله،تقبضمهموسنقاشفنيغارؤونوهـم.وحى.ولبضجرتظثاءب،"الحهـر؟ءالطاحوذة"فينفسيواريا)سريطويكر...

تنبسط.وحينا،ت،وجوههمطاللكلد.السائلبالذهبنجنوهجانوكأسانا،جانبيالىوفرنسو(ز

اذناينجحت.اسماء!مضشف31انإلميلةااهذهاستطعتلقدنذل،الوبرسهبعوالى،قرنسوازعينيفيالربيعهـلى:اليهماظطي

افرضو!التيالثدإدةوالرقابة،حذرهمرغمالتقماطهافيءتان1(ث.يتش!،5فميولكن..ليلةكلعينايتعبهالذيالالهيالرحيق

همساتهـ.علىادريلارؤص!حلبةالىاليقظةحلمينقلني،عينغمضةوفي...

وغموضهسمته."عباس"يدعى؟لصدغينالاشيبكبيرهمانالينا-يل!صخىبجنوننرقص...جبزيلمعارقصانذاها،مهـانها

."الزعيم"انهترجحدلالاتزمبليهعلميوسلطانهولا،اثريينءلمئ!ينالىمعه-تحوتاقدواننا،الارضتمسلاخطافاان

له،و؟لعشرينالخامسةفيفتىوهو"خضربن))يدعىوالثاني.عينبهما،ولانحيظوزنالهمايحصى

حيناليكيخيلنفاذتانوعينان،سنونوةكجناحانجبقاسودشارب،بسيارتياتهاى،أ،قودوراءنفسيوارى،الشريطويكر....

وتشيعان،ودمكولحمكعظمكتخترؤانانهما-عرضا-عليكتقعمانونكهة،بعداتذوؤ.،،لممتعةعنباحثا،بار.بسشوارعفيألانيقة

.بالفتوةوالاعجاب،والتهيب،الرعبمنمزيجافيك.جديدلصيدجمديمو

الانفافطنوهو."بلقاسم"تهامسهمفيفيدممونه...ثالثهمامالاجدعبي!نيفافتح،يقظنياحلام،عليوالصقعالفجرويقطع...

لسانه،يتحركحينفيهعضلةكلتتحرك،كالحداةالنظراتحذرؤليلاع!الدفم!حتىشيءكلمنالخاوي،الكريه،الصغرجحريفينفسي

مشبل.عنباحثةاطرافهمنتتدفقالحيويةوتكاداجتارع،،بالجليدالمغلف!ةالثوارعالىالبائسواقعيمنفاهرب،وألامل

عقلهاوعظس،ارتنفيذاداةهولييبدوماعلى"بلقاسم)ان،وتشحنالهاجعدميتبعثالمتوترةالسريعةالخطىعل،الععويشبهبما

الصفر.لحظةللاداةيحددالذيالمراقبةبرج-خضروبن،ا!طط،تستوؤفنيالصحفكشلاولكن،الحرارةمنبدفعة؟لباردةاعصابي
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وقتل،الزرعأحرافى،تلكمدنيتكمتعاليمامن؟تصمتبالكما-تكتشفانفجرب،مظاهرهملكاوحتها،الفوزتسيااتتقديرهي-

تبشرونالذيانجيلكمهواهذا؟(لقرىو-دببر،والشيوخألاطفال.العظميدرعهامنالسلحفاةتشرجانحاول.المظاهرهذهوراءال!قهقة

؟هناكب"لا!ناعمحفي،الشضبرمندفعةوارلى!لت،النماسوتصنعت...

كا!عاحبياإ!ربولكنها-بعد،الخطةونجحت،حذرووممنالجزنيالتحرربامكانيةجبراني

علىو؟ثورالغزومنطقيسفهعصرفيالحربهذهغايةوما-وإض*ا،الصباحصحفاصدىجيبهمنيخرجخضيربابنفاذا،دقا"!

؟الهمجيةثمرائعهوتحوم،الهمسويتخافت،الثلا!لةالرؤوس"تداكأثم،المائدةعلى

الجزائر.فقدتاذاتجوعانتخشىلانهاتحاربفرنسماان-.الصحيفةتتصدرصورةفوقالاصابع

اليس..الىءزائربريبنلحوماكلعنتتورعلا،الجوعتختىولانها-وتأملتهاالصباحفيامامهاوففتلقد.الصورةهذهجيد(اءرفاقي

كأهـن؟بن"سيارةعلىالمجهولونوثبوكيف،الجريمةروخططو.نأملت...

فرنسا؟سلودعنالمسؤولوحديان!1؟تقرعنيولماذا-سالوكيف،فقطرصاصاتثلاثالمسكينالصدرفيوافرغوا"قمور

الطريقفيذاانتهاثم،السلوكهذاعنممى؟ولمناواحدكل-:النحوقوستحتءإخرجطوإلخطفي،ذلكبعددمه

نجبه.هيتغرقالذي؟لحمماالى،اللعينةالبؤرةالىفانا،حدسيوصح،محلهاؤينتكوكيكانت(قد..واذن..

..جائعولكنبم...جائعولكثى-منالحرببنقليوماهددواالذينالارهابيينصلايامنناشطةخليةامام

وبلقاسم؟،خضيروبن،عباسلحمتنهشانتريدلجوعكواشباعا-السكارىوفهاع،العوبدةجوتىتغلخط!بة،قرز-صاارضاىابلادووم

.ارهابيونقتلةولكنهم-ثلا*هـةشهودمنمراىوعاى،خططهاالجوهذافياتهء،الحازةؤى

بكامله.شعبايقتلمنبالقتليكافئون،الشعبعدالةانهم-(لرخيكل!بالضييذءترعة،بكمصم

محاصمتها؟قلبفيفرنسأكرامةيمتهنوااناترضى-.النقمةاعوادعلىمعلقةالغإيظةالسمراءارؤاباهذهاش،ىما

بلادهم؟قلبفيكبشركر(متهمفرناتمتهنانانتاترض-فقنوسالةبضكأهذهتدها،ا!عدالةقبهمةؤبو!يهاانتهاوما

منهم.واحدفلكأنك....!"ممتعمسبانتلكم-.ا(رالعذابمنطويىدهربعدتنطفىءثم،فن!"يئاشيثاالحياةؤيها

صف.فيايتئيرأمااذاتستغربلالذلد،للحقاتعصبانا-خبهـ،اصابعيبه.نعبثمرئنفييربخيطمربوطةالائانتهاهامابل

عنه.المدافعين..جيبيالىثمنهاويجر،العاثلمصيرهاالى"ا!يانعكأاكمار"،يجر

د"هم؟منفسيلةانهيبدو...ودمك-.فئريفرغيفعناملبلاالباحثالمتسكعالشر.بىاناجيبي

ايضاأالمموفي...اقولواكاد،العريةفياخوةنحن-،طريقلاقربواضحمخ!ططراسيوفي،فياويتيمن...ووثبت

احراجي؟تريدلماذا..خبيثيا-.البوليسمراكزمنمركزاقرباماميضعنيان.بستطيع

اشتههـت،حينقبلمنامكاحرجتكوقد،ذلكفيذنبيما--5-

.يزالوماذلكبعدضميركاحرجكثم.نتارعمتعطفالجموليهىمركزوبينبيني

عبيهم،واحقداكرههم...فصدقنيعليهمواحقداكرههمولكني-ولكن،مدىمنعنهيفصلنيماكلهي(لخطىءنثساتبةءعان

بهاليغطي..الاضطهادبسطها..شعوركسطحعلىقشرةتلكبالمجنونةاللالسعةالسياظمنوسيلا،فجأةيتثاقل،المغفاةزقاخطوي

حقيقتك!.الوراءالى،صاعرا،يصدنيويكاد،صدريءلىينهال

؟اثرياىدو!احبهمفانا..اذا-؟هذايااينالى-

....اجل-الفونسادعىانيارجوك-

الحقر(لقئر"الشيء"ذلكنظركفيزلتاما...حسنا-شيء"))انت؟اتس!نن.."شيء"قنت.وا!!انلى...كلا-

--؟"جالأسوسإ)اسمهالذي.جاسوساسمهقنرحقير

والتشردالجوعان...إلفونسياعد:الفونمىالانفانت..كلا-.ش-لمهافيالمعملعلىيفرضلفرنس!اوولائي،ؤرذ-ءكبولكةب-

انساناالظهرفيتطعنانمنالضمرعلىوكلةاخف..والحرمانعليرولاءولا،وللانسانللحريةيكونانيجبكافانولاءكان-

الحريةينشد:لكليهمارووانفسهرخصبلوطن

..(ن...هذالكقالو"ظ:للفطاعة؟-

فاسئد،الجالةامامالملونةالاضواءتحتلاقفادراجيوعت...:الفونسهواسميان.ارجوك-

الاسمرألثالوثالى،بمحبة،وارنو،الباردهـلجدارالىالمتعبظهري؟والحريةالانهانعدوةهيفرنساان(لفونسياةالومن-

و(ففا،الاحلامبوضبا...ءالمابقبالدفالليلرنغاوكلـميغادرو.الجزائراسال-

.السكارىولكنها(لانسانتمتهنولا،ية؟لحرتحاربلاالجزائرفيةرنساان-

ليهمسالعتبةعلىيقفالصارمووج*،المديدةبقامتهعبا!ىوهوذاؤوقهمتمدانوتحاولالقانونءلىالخارجينوتؤدب،التمردتحارب

:كالعادةيقيهرةاذنفي:المدنيةظرر

...اللقاءالى-امتكاعطىالذيفمنكذلككنتواذا؟تقولهؤيماانتاجاد-

معه:فأكملنفسياتمالكولاا(عبرةملأمحهفتكملماثر""منهناكترا.كنتماانوهل؟(لشعوبعلىالمولايةحقهذه

..إهمةافيالنجاعلكماواتمنى؟تفرضوهاانونتريدالتيالمدنجةمظاهـربعضيرمثل،جوشها

سويداحمدبيروت......-

27



جم!الفيهونمئ!505فههدإفالابس

بقآسعررتجىهـ!

صف-لانهـاصديقك!يااحداتشنقولابالحريةتؤمنالسلطاتانااما.نقطتينالقراءللسادةاجلواناريدحديثيابدأانقبل)!(

الصحيحوانرتظبا!فكارامتحانص!صيةوحدءللزمنتترر-اعتقاديالمنشورردهفيشكريغانيالصديقالاستاذانفهيالاولىالئقطة

..؟سلوبمنبأكثرللفرعونجةإبعوالذي.الوجبدلستوانت.منهااعتبرقد"61صفحةالثالثالعدد-جديدمنفرعون"المافيبالعند

ارليساسيادةبهواقصد..الدولهفيرأساكبررأيوضوحرغمناحيتهمنالر؟جم!هذاعلىموافقتيرغموانني0جفنهمنمنتهياال!م

رديفيبهاستهـدلموانا.الفرعونجةمسالةفي..الناصرعبدجمالولكن.ذلكعلىا!ففادلجازكانشخصيابحتالوالموضوعاناعتقد

رأيك!بوالسلطاتالاناما..لذلكالوقتيحنلمانهلاعتقادكيعليكلانها،عليهاوردمناقشةمجردمنبك!يرواعمقكلينامنكبرالفكرة

السملطاتانالىلتطمثنالطر،بئعلىأدلداناريدفاننيالمشانقتنصبوتصفيةالعربيةوالقوميةالاقليمينبينالوحدةقضيةاعتقاديفيتعني

منمئاتبلء؟شاتاليهاسبقكقدلكانالمشانقتنصبحقاكانتلوالاستعمارغرسهاالتيالاستمماريةالثقافاتاثارمنيةالفي*جواء

!إرونيدولاردرونصيثمنالعربيةالقضيةالىيسينونالذينجديدةصفحةوفتححد.عئدالفريايقاهـالدجلتعنيكما،المنطقةفي

أمثلة؟تريدهلان(لتيالقويةوالارادة،الصحيحوالوعي(لحرالتفكيرصفحاتمن

فيهماتعرض،الرئيسليادةخطبمنبفقرتينلكساستشمهد،الغازغرلىولاالمشانقترهباندونالامأمالىمشتبفبرةامنت.

فقد-9591)مار!ى(أذار-ال!ذقيةجمماكانعندمامرة.للفرعونجبةصفحاتانظنيوكل.ا!سسانمنوليستاللهمنمنحةا!يحريةلان

(لبريطافيالاستعمارلهايروجكاناستعماريةدعوةبنهاالفرعونيةنعتهيريدمنلكلمفتوحةشبقى-الادابصاحبمنبالائن-*دابمجلة

أحكمهالذيالطوقضررتمصرولكن،(لعررك!العالمءنمصرعزلبقصداو،الفرعونيةمعامالعروبةمعاكانسواءالموضوعفير(يهيبربمان

حملفيللممساهمةالعربياتاخواتهاصفالىوطدتالاستعمارحولهاعكسيوهدا..تلتقيانلاوالفرعونيةالعروبةانلاعتقادي،كلتيهمامع

العربية.القوميةمشعلإ!وشيكالهنعرضسوكوماغابى*ستاذيراهما

..لهارسلهخطابمنبفقرةالاستشهادقصةفىالثثيةالنقطةاما

9القوميةيوليولرىنحنألسعتطعناالمظفر"مس!اللثواقالسمامناحننفالامرلذكرنيةمناظرهذامقالكان)فيهايقولالداعورعدفانالاستاذالضديق

حاولالتيالمربيةالقومهنم!فىى..سايمارار(نر(ها..الالعربيةردهوارسلىعليكبالردبدورعليالاستاذكلفوقد..ضجةحولنا

ويحاول.عتهايبعدنا(نبلادناالىوملىأنمنذالبريطانيالاستعمارلانني..غالي*س!اذعجبمنحمرجبفياننيوالواقع.(ل!داب

عربر،لسنا(ننانمتقدلحعلناماا!فكارمنانفسنافيسثان*شعمار!رماكلوهذا،ل!دابوارسالهالرد.بقصةعشان*ستاذاخبرى

.....هذهالتكيفكلمةجاءتكيفا!نادريولا.القاطعبألتحديد*مر

اشنمرتالتيالمحاولاتهذهرغما!تطهنا.العريبةالامةمنجزءاولسنامئه!فاءيىوا!يمقبلهمنللرد(لحمالةيعتبرهل؟رسالتهفي

يبثهاان(لاستعمارحاولالتيالفرعونيةالدعوةنرىان-سنة75-

اضا-العركعةالامةضمنسثهاأنصاولالتيالدل!واتضمن،!ا!النفسفيا"وقعهرغماتفيرهذآاقبلكواضعبكلانني؟؟لي

.....ولع؟(لهبالمرةالردصاحبلستاننيمنللمحيفمشاذظلىتفسراما

ليقضعيلتصللعربيةلهاولهالقوميةيحطمبيةعلىستعماغزبرجزءلةجزئفةويقضعليها-تعسوءحسب-ي!لغنيسولىالثيانيتاكداىفارجوكلفنيعمر

وشخصيتنا.ناريخنانعرر!وان3مهـاننانعرفان!حنا-طعنا.اخرىالسادةيكرانيحباللهلانجأدمتمايخلقولن..بعديصقلم

إ!العبي!دوليس9لاقلامحملةبين

الامةمنجزءاننادستورنافيونعلن،عروبتناونعلنعربانناونعرف

(.فهكناالذىالطسمىمكاشأالىو!عودالعر!روعن..اتهمعنيدافعونالذينالفراعنةعنالحديثنبد؟و*ن

.........؟الؤعونية

فيقاطعرايوهو،الفرعونيةمي؟لرئىسيادةرأيهوهذايكفيعديدةنج!معليهال!ننعديتابساطةبكلانثيغاليالاستاذيقول

ناإقولمنكلرأييدصضالفرعونيةكمو؟طن.اننيلهاقولوائتباهيقظةبكلولكن.لاقلهامشنقةتنصبان

مفكررأيوهو،فرعونيتهاتفقداندونال!ربيةالمجموعةتدخلمصرانفييههر-ل!حلجيىا؟منلاالعر!ةوالقومبةالعربيةبالوحدةا؟منعربي

حاولافيالدعواتبصددالحروفعلىالنقاطوضعأصيلعربيقوميقر(ت*يرمانهذامنوبوحي.فكرتعنبهيدافعقلماحملمنوجه

جزءاعليهاليقضيالمنطقةفيالعربريةالامةصمنيبثهااى!ستعمارعليردهاقرايلايمانهذامنوبوحي،عليهرديوكتبتمحمدعندفاعه

مصر.فيوالفرعونية،لبنانفيواسنقيالعرافىفيك!لثوريةجزءااالظريفالفرعونهذاعلىرديوأثنب(جديدمنقرعون)

يريدولكنه.سهالطمنالفرعونيةفيالك!ملمنعشاءلوالرئيسوسيادة

وهي..سليمانمو!تنمووانطبجمياتنفساالعريبةالفرةاتتنفسان/12/9591((لعدد-الاداب-محمدعندفاع):ذلكفييراجع)ثه(

الذينانذلك.الاخرىالاستعماريةالافكاركلتدحضانبذلكقاررة)فرعونو2/0691(العدر-الاداب-محمدعنالفرعونيةتدافععندما)

بفقراتأستشدوهانذا.!معروفوننيةحسنعنلوللفرعونيفيروجون/3/.691(العدد-*داب-جديدمن
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؟لعربيستالجمهوريةفي-بهامطالباثصرخاتبم-الفريةوالحريةان(لسلطاتساءتلو،ومجلاتهاالقاهرةصحفبعضتننمرهاواخبأر

امتقدولا.ضمسذكيكليراهاالتيجةالدرهذهالىمباحةالمتحدةواضحة-التعنوصحان-الفكرقي؟لجردمةمادةلوجدتكاتبيهاتحاسب

وصحفيينوادباءالفكرية1الحريةهذءبمثلتؤمندولةلايةيمكنانهفيوالحدودالانصبةلوضعالفرعونجةفي(لمرئيىالسيدبكلامولاستعانت

بمثلالخلفمنويطعنونهاالعريبةوالقوميةمصرعروبةعنيتحدثون!يدبل،بالعنفالفكرة1تحاربانتريدلاالسلطاتولكن.العابثينحق

رغميمجدونمابمثلالظرعونيةويمجدون..ويطعنونيتحدثونما!بالفكرةالفكرةتح!اربان

فيالرئيسسبدةآراءمنكافةالباسعليهويطلعالصحفتنشرهمااجدادنا-و-والجرائدالمجلاتاكرصفحاتتوشحالتيالعبارات(ن

في-قلتكماكلهبذلكتسمحاللأولةولكن.ودمما!لهااالفرعونيةاقدمتكلماالتما!لكلمواتيحيونالذينواولئك.كيرة-الفراعنة

تنموالتيالفكرةهي.ننتصرالتيالقوعيةالفكرةانلايمانها-اعتقاديبماضيهاالجمهوريةحاضرليصلواحهيويمشروععلىالمربيةالجمهوبىبة

الحريةلان..يطمئنانالصديقمنارجوولذلكاعتسافالاطبيعيانموفرعونيملكاولالثالثسنوسرتةهذا.كيرونايضاهؤلاء..الفرعوني

وامثاله،هويقولهاا!تيواقواله،موجودةيطلبهاالتيالفريةفيلسبسده.نمثالقاءلمةعلىليزبعتمثالهينقلانينبغيقناةشق

قالهالذيالكلامكانو!ص.ةالحريهذهدليلفرعونيملكاولوهذا.(3صفحةع!22-.ا-9الاخبار)سعيدبور

الواجبمنلكاناحداتشنقالسلطاتوكانت!،عليهالشنقيستحقالعانيالسدبناءمناسبةفيالصاعدةلمالاجيالتعرفهانينبغيسدابنى

تشنقلاالاقلامولكن.الاقلعلىمدلاةرقبةمئةامامهيجدأنأالقوميالانحادحققالذي(منحتبوهذا.لأالمضورمجلةرونالغلأفصعفحة)

!إمنهااقوىولكنها..مثلهااقكارالاتشنقهالاوالافكارسنة.34.منذ(مايو)أيرار26فيمرةلاولالشمانيوالافليممصربين

،اوانصارهالفرعونجيةعناناقل!تهالذيالكلاملهذاعتلسفاكنتفاذا9ع229-5)الاهرامالشماني،الاقليماراضيالىجبوث4وصلتعئدما

لفرعونية1لمحيجمهوريتضارث!سيادةباقوالالتفىمكمواطنداننبمالحثيينطردعنمماالوحدةحققالذيالثانيرمس!يسوهذا(.عصفحة

بغراقبلولن.وحماهاعببهاشجعالذيوالاستعمارلهاوالداعبنو!ثر..القاهرةفيالصادرةو(لمجلات؟لمحفاكذر)قادشمعركةفي

يرمتدحاخركلامايعلىقاطعةحجةوهو..الصريحالواضحالقولهذااتخذتاقي(وطنبم)جريدةوهذه.(!المواحد(لعامفيمرةمن

مصربينالوحدةبناءفيالاساسيةلىالعواممنويمتبرها،الفرعونيةلوناالوحدةقبلمصرفيالعلمولون،لهارمزاالفرعونيةارشعارات

الفرعونيةبأنقالالرفيسلان.بعامةالشاملةوالوحدةبخاصةوسوريامقالهفيمحمدالدينمحيياذالاستعناهااقيةالجريدووو!.لشعارها

عنمصرعزلىبقصدالبريطا!ه!الاستصمارلهايروجكاناتعماريةدكلوةهذه،!يالجنوبالاقليمفيالفكريالنشاطعن(لثالثالعددفيالمنشور

انسسانافييقولهاخركلامانصدقانلنايمكنولا.العربياتاخوا"نهابعيد،عنولووالعروبةالعربفيمسموماكلاماالانتىتقولالجريلهة

دعوةانهاقالقدالرئيسكانانبعدالوحدةتدعمالفرعونيةانمنتقولىفيهاالكناباحدلسانعاىفهيواضحجدالفرعونيةفيوكلاما

رعوةاناعتقدولا.شقيقانهاهـنبصرعزلبهايقصداستعماريةالراهباهتماممنحتهمالانهاوالاسلامالمسيحيةفياثرتالفرعونجةان

"لوحدةتدعمان!هايمكت،الرئيسيقولىكماشقيقاتهاعنمصرتعزلاخرلسانوعلى!الفراعنةالكهانيفعلكانمامثل،ب(رتعليموالشيخ

!إالمفرعونجبةدعاةيقولكماال!ريمةالامبراطوريةبفتوحالهامصر،فيالاسلاميةالجوامعفيالملارسحولحلقاتفيالجلوسانتقول

ؤماذا..يتاثرواانالفرعونيةعنالمدا!ينللسادةيحقكاناذاواوكذلك!(لعالمفيفرعونيةجامعةاولسجلته)مسروق((ختراعهو(نما

نايريدونالذيناولئكالافلامحملةلبعضبالعروبةالمؤمنيننحننقولليست..قديمةفرعونيةعادةخسوفهساعةلاقمرالطبولقر?فان

ان!3.ا!جهلاءاجولوهمالقوم!بةالفكرةفيقومييناساتنهيكونوامنهاوالقصد-معروفةانهارغم-الجنوبيالاقليمفيألااالانمعروفة

حققالذيالثانيرمسيسوع!نالأنحادحققالذيامنحتبعنيصدثوفناان..هذ(منواكثرإاال!رعونيةعاداتهعلىلايزالمصوفبىالمجننمعان

العربيةالقوبة1ءاعديرقولهوروايستويكعرهراءومثله...الوحدةهـ4لخصته(!عنامجنر)عنصغيراكتابانشر!ونسىالحمبهبدعبدةورالدلم

واالضيقةي.لاقليمويةاكاديناو؟لتنمبوعيةالف!رةحملةمنوالوحدةوحدةالمصريكمعالمجا!:معناهبمافيه،مول9591عامارراءجرإ*دة

،المنعدةالج!،وبىقيءشوبةفدعربيبا!ايفيالبغيضة!لطائفيةالجبال:اسبابلاربعةحول!التيالمجتمعاتلىلمئرءقمنفصلةخالصة

القوميةعلى))دسوسبلىةالفرعونيةءنمعروفةصحفتئثرهمامتخذينفيوالشل-الصحراء-الغربيةورلصحراءالاصمرللب!رالمنحاذية

عزاء!(ولكن.وس-ور:لمرحافراالمت!دةالعريبةالجمهوريةودرعهاالعربية1الي،وياقيالخثزءلىصورهاإواطنونايصنعا"نياواث!ىمى-وسطها

مههـالعربي4وجإمثلونلاوانهمقلة،قومياالمنحرفينهؤلاءانالوحيدهذهعلىالتعليقللقراءوسأترك.جدإدمنلتئبتباسنازهمالاطةال

/هـيثونكالواوان،صاغيةادنادعوتهم"لقىولاالاحوالمنحالبايفالهماوكذلكإ!الزمانهذافيمجتمعاتميزالنيةالفريدئصالخط

يوحدةا!ءتمراراليستالادلبمينبينالوحدةانلهناسيهمالعربيةللقضيةالقا!رةالحثةاكلبراطورزار.بوم(الاخبار)فيالس*بهباسيالعمودمحرر

ضطقد41صبغتعندءلمالعروبةولان،القديما!تاريخفيوالفمالفتحكانتبانواالع!لأقاتواصفا،لماضي9العام!ؤطاوأئلفيرسميةزيارة

الفراعببن،امجادكل،القبإم!الف،ر،خرفعلىوضعت،العريةبالصبغة...القدماءالمصريينايامواثبوبيالشوبي1الاؤلمبمبينوطءبةجد"

دمسيسعربةالاردالىودفنت،اشورغروروكل،الفينيقيينخهاللاءوكلح!امعروبةهيمصرؤكروبة((ا-د/حتاوا)ورءس..العربوالحكام

وجهيصاونلابا!فرعونيةر:،دونالذينهؤلاءداموماإ!الرمالفيالثانيسيلدةقالءماباكملهشعبعروبةتولىء-الف")ويالتدالسيدلدى

امنحتبمنفرعونايبامجادشترفلاالعربيةمصرفان،العربيمصرالذيبعد-تقولهكلاممن(الاهرام)تجدوام.مرةمناكثرالرئهس

الثاني.رمسيسالىبانقولمهامناكئرالجيشعيدفي-اذثني-!ور!-امن!تبعنقالض4

الصديقالاسصتاذبهاذيلاقي(لفقر(تعلياردسوفكلههذابعدجيش)ل!شةالافاربعةعمرهلجبشاسنمرارهوالعربيجيشنا

!!اياهاالانجليزبةالمجلةلى1الفرعونيةعنمقالهشهـريغالي..(لخ..(الفراعين

كبير(فرقاهنالكانكما.و،العربالاسلامبينكبيرفرقهنالكع.نفسكعلىتخثىؤللاالغابىصديقييا1احدتشنقلاالسلطاتان
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بادلادقيةالهوميالانحادلاعضاءحديثهفيالرئيسىسيادةقالكمامعينة.ندخلانوبين..ممعربالعرببواسطةمصرالعربيةاللغة.ندخلانبين

لها.الاخيرةزيارتهخلالالعربمناكرهمكاناو..عرباجميورهمكانولو..المسلمينبو(سطة

لوقا،نظمبمالصديرقالدءتوراةصانتعتبرالانحىتزاللاانكعالحياةمنمقوماتهاالفكرةهذهتمد.دينوالاسلامفكرةالعروبةلان

لوقاالدكتورراـيفيولعله-العجافبمنراـييفيوهذا.قصة.معيندين!لعروبةوأيى.العامالهظورفيالتاريخواغةوالىالاجتماعية

عناءسهاتملت31قداولاحقبزقيةقصةانهافرضئافلو-؟.،ايضاقبلالعربيتكلمهاكانإأتيالعربيةاللغةهيواحدةلغةلهاولكن

دراسةقىالقصه!هي!در!ىانالعالمفيكاتبلاييحقؤهل،الفنيةالاسلاميالدينانتشرفلما..العربينيبهعلىاللهكلامبهاونزلالاسلام

والمتلميذالمسل3الشيخالقصةببطللت!صل،طريقتكعلىاخناتونجةأمسلميكنرمولو(لعربيةاللغةهذهكلمفمن.العربيةاللغةانتشرت

دراسةهذههل؟اخناتوندالتوصفيأبيالىالقبطيالطالبالصغرالتيالجديدةالحياةفيواندمج،ووجذإنهاحاسيسهعنمعبرةو"عتبرها

وهل؟صديقييافرعوزيةدراسةأنهاام..قصةانهارغمللقصةنقديةفكره،وتراثحضارتهاومقوماتوتقاليسهابعاداتهاالعربيبالطابعانطبعت

القرآنبهيمترؤطكما،والاسلاميالمسيحيالدينينبرينلفوا!ت،الىتحاببوبمقومات،اولاالالسانيوجودءبمقوماتعربيااضحى،الاصيل

هو-العن!ناتمنواعفنا-والاسلامالمسيحيةءلمماءوالسادةالكريمعربيانسانفهو.ثالثاالوطنيوجودهوبمقومات،ثانياالقوميوجوده

القبطيوحب(لمسلمحبإبمونانينبغيوهل؟مفتعللفوقتحاببتجاهوظنيعربيوهو.الامةتجاءعربيؤفىميوهو.العالمتجاء

فيايىى؟حقيقيحبانةنؤمني3اخنافونصلبمننابعامصرفياحدهـمااثتانلديهايستوىاذالدمعلىتقوملاالعروبةلان.الدولة

فياخناتونصلبمنونحدرلممسلماي!حبمسيحيلكلاساءةذلك.بوجودهعربيوالاخربدمهعربي

بمتلهـذإالثرؤميحظاوميحبمسير*ولكدمسل..(يعالمانهذووـياقبلمنقلتهاكماالاناقولهااناريداقيالاساسيةوالفكرة

لوقا؟نظهيضر(ا!3وتلميذهاررينالمتنيخعاىأاسص!نهالذيالعنصريمنجيشاكانوامابقدرفالحاجيشايكونوالممصردخلواالذإقالمسلمين

هـفىافان..العكساوالكاتبتفسيرءلىروافققدالئاقدبأنرأيكامافيوءاشوابملغتهونشرواالبلد؟فرارهاستوطنالجدإدللد،بئالدعاة

ايضا،الكاتبرأيعاىيتوقففانه،جاةفياما..قصةفييصحاوكراهدونالعربيبطاببهمالبا!وطبعوا،الاقبماطاخوانهممعلفن

ذ\!كاناذاوخصوصا..الناقدتفسيرعلىموافقهوهليقولبأنيت!لمفكيفوالا.-،لمهاالعربيةالمنطقةفيصصلماوهذا-ضغط

اأكتإبمنالغايةتبطل،مريبة،غريبةاشياءبهيقصد،التفسيريدخلوااندونكنائسهموفيبينهمفيماالعربرية(!لغةالاقباطاخواننا

وتعطلها.مثلحصلوهلا..؟كراهولاعنفبغيرهادئاالتمازجكنلماذا*سلام

ارجوانئي.صس!.يكة3رهـوىىةصيإغةارائكبمياغةإتهمنيعوشبءازحفاحبشيبينلوالدرالىشعوبتاريخفيالهمازجهذا

-كانونالاولالاداب-محمدعن)دفاعلمقالكيرجعواالقراءانالسادةمنوهـ-لاء؟واحدامثالا-ت!أكبماغالإستاذلعل؟الفا"حينايغزاةيقاوم

مماا!كريجدونسوتاز!ممنثقةءلىلانني(91!حة-91ع9لتهمفرضيستطيعوااندونالهندفيسنةاربعمايةظلواألانجليز

ا)حمقة.لاظهاراحإحاواش..طولااشث4قثةءأيهتحقليسىانهكما.الروحيةوممابدهاليوميةحيانهفييتهـلمهاالشعبعلى

رايهابداء،لوقانظعيالدكتورالصديقعلىباتانهاعتقدفاننيوالانالمسلمينف!ابوقتلمصركارانهعلىيدلواحدلصال!امالتاريحفي

تفوضبينانهذلك.وإضححضاهيكياناودولهشخصيةاليها
بسيطلسببفيه،جاءكلماعلىيوافقكلاانهلايمانيلكظبه،تحليلك

ي!قر(بة،المسلمينذهابوبين،الغريريدعلىكدولةمرةلاخرالفرعونية

الوفمنهواشترتتقر،ياالكتابتهصتقدوالتعليمالتربيةورارةارهو

!ااظنولا!.المركزيوالتعليمبيةاقىوريرسيادةلهوقدم،النسخحاربواقدكانوااداوالمسلمور.واليونانالرومانفيهاسادعامالف

هذهتساءروياكأبد3يقدمانوقبلى،الوزيرليادة!ولالوزارةفكرة3يحملونكانواجاءواؤلمما.والرومانإليونانبق(ياحاربواقدفائما

!لفر!ونيةالدءايةمنلاظهر!ك،طريقي!!بفرلووهو،م!هالالوفدب-نوالدين..العدللاؤامةالقولة.الدولهعنوفرةالدينعن

س؟دةرايط9يعرالذيالوريروسيادة.بشردهنعلىي!رطرلمبماالالمىللأمدخلومنالجؤيةدمعد،بهءاىيبقيا!شازمن.الدلمة

!تافيرءونانيقبلا!يرمكتلا،جمبهبعاقبلناالؤعوديةفيالرئيسالز"انذلكفيليسللعدلمئافالحلهدااراء؟فدولا.مئهاالمحمى

يمفملانكا"بتدؤءالتيالعئاصرمن-صامتا.صاحبهظلاذا-الكتابفيخاصشعبدينالمسيحيةكانتفلبم.دينيةدولةظلفيبل..

السربإفعومصرعلمىالدفيبمظهرالاللامويظهرواأغروبةالعرباذ؟رانار/بىولاالنهجنفسنهجت،بعدفيمامادولةودين،البداية

الدسؤركانفاذا!والانجليزكالتركمصرغزواالذين؟!غزاةجاؤبالىأبىفمنالتنصرعلىاسبانيامسلمىاجبرواعندماالتمصبلحظاتبعض

نا؟لوزارةواجبمنفانه،المخافشةهذهفييتدخلانيريدلالوقا!النارالىساقوء

والي،الشبهاتكتابهعنبهيبعدقا!اورا؟صحيطتفسصراتسألهؤكرةالانفالعروبة.والاسلامللعروبةالعر.برضةالخطوطهىهذه؟

كتابةقبلضروريايبدوكلهوهذا.ذلكستفعلالوزارةانمنثقةلعلىوحدة،الفكرةهذهعناصر..والخليجالمحيطبينالعربيالشعب

وإلقصائدالحرللفكزالامتهانمنلاله،(مهـحمدعندقاع)الثانيالكتابةووحدة،العربيالفكرووحدة-قطعاالعربغتاريولي-ى-العربيالتاريخ

هدالمتفسر،و(نبيائهاالسماويةهـلرسالاتعنالكنبتؤلفاقالسليمةوالحاضر؟لماضيووحدةوالمشاعرالعاطفة

سامية.سماويةورسالةنبيلةفكرةلكليسيءالذي..الفرعونيالتفسر.العربلامةدينان،معاو(لاسلامالمسيحبةفانالدإظاما.والمستقبل

وبينكبينيتفاهمسوءليسفهو،اخنافونوبينبيني؟لتفاهم!وءاماعالحانيالموقتدستورهافيتنص!بركدولهالمتحدةالعربيةوالجمهورية

ثقافاتهـاوكلالقري!مةالحضاراتكلاحترماننيذلك،اللهسمحلامثللااوروبافيجداتقدببةدولوجودرغم،لملدولهديناليكونمعيندينعلى

كلهاللانسانيةعامملكلانها،وائارثقافاتثمةكانان،آثارهاوكلالمتحدة(لعريبةوالجمهورية.للدولهمعيندينعلىتنصتزاللاوامريكا

علىليدخلالصحيحالمنطقحدوديتعدىاناحديحاولعندماولكنطا"لفيةولا،معينةعنصريةعلىتةوملافكرةالعربيةالقوميةنبتمندولة
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التيالقديمةالحضاراتتطور،الدفةمنبشيءالاندرسناولموفاننيرجعةءبرالىذهبوابمنويصلناانض"تحضاراتالعربيتاريخنا

علىوتقيميمهامراقدهامنبعثهاالاستعمارومحاواةالمنطقةفيإ!تهتوامنحتبرمسيسلان!كفى:للمزيفينالوقتهدافياقولاناستطيع

العربيلآاللغةومحاربة،نهمجزيرفيكشعبالعربوعظعنصرياسسيمثلونانهمعلىندرسهمانيمكنكلهم،و.و...وإخناتونوسنوست

وطمسيليالمرةتدريسهاعدماوئاذيةلغةبجورلهاؤيهاهوادةلامراربقىفيادربيةورارةعايهشسبيرماوهذ(القديمالشرقتاريحمنجزءا

بالتوسعوتصريسهاالقديمةالؤاريخواجاءالمنطقةوي!العربا!خاريخوالا،بيالمىمومةالاقلامتشرععندماولكن.(لجديىةالتاديخيةبرامجها

العزلة،ترعيمبقصمدمت"اوروحيةوادبيةفن!بةؤييموا!"تنباط1(لمموس،بأكطهشعبحياةوتزيفالمحنطة.الجثثفيالحياةلتبعثالمشلولة

ل.صباالاستعماراءرهالذيالطريقلنا:ين!ضله3داكدرسئالواؤولوانصاروالتبعيةالاستعمار!صد3*هامعر.نخوضعربيةقصيةالىونيء

والعروبة.جميععلىواجبايغدوفانه،المتقرضةوالامبراطورياتوالاقليميةالتجزئة

كلها؟التياراتهدهمنبماالعربوشعبهاكأالعربيالامةموؤفهوفماهـنا،لأيينحياةيسممالذيالخبيءالزحفصهدايوقفواان،العرب

ما،ردوعهافيفكريبناءمنواؤامهالاست!مار4علهثلمجعماتقبلهلفيه،حياةلا،قهـ؟نلاشىفارغاماضبءايهايفرضلانه،العربيةاجيالئا

وخطط،والحضاراتوالافكارللهقافةق2الخامفهومهاحسب4تقومفرعونيةمعستكلنانفيدنلوبواح!لام(لاتعماراحلاممنحاماويحقق

الرهيبة؟ممارالاستالراقدينتتركونلافلمادا،إخناتونمعالخصامقصةهيهده.عربيةلا

منالمنطقةهذهوحدت،كقضيةوالعروبة،كشعبالعربانذلكمصرنجاريخآمنوا.الناسلحلىبخثهمتنثمروااندونمراقدهمفي

الاشنعمارمعالمضالمينالحكامبعضاساءةرغم..خلميجولمالىطحهامح"هـنتحدثواأث،وعباقرتهابطالهواستلهمواعنهوتحدثوا،(ولاالعربي

سكانيمنعلمكلهذلكفان،والايطانيو(لفرفيوالانجليزي3!ه!التراناما.ثاكونكماوشوستومنقرعوصوفو،ال!ولوابياخنا.نون

العربيةوثقاؤ؟هم؟لعربيةحياتهمبمقوماتالتمسكمناكثريتهـمفيالمنطقةالي!س.حيينامانحماربهالذيفهداالمقدمةلتطمسواالمؤخرةمن.نبدأوا

عنالاعوانوإقوله(لاستعماريرددهماوان..ا،لعتوبةلضيروامالهـ.فيهـاانتصرالتيقاشىبمعركة(لفرعونيةانصاريسشممهـدانعجيبا

ناالعالمفيشعبيس؟طيعلالانه،رصي!صكللأمهو،العربيةا!لغة(لاقليماراضيالىوصاتالتيامتحتبوبجيوش،الثانيرم!سب-ر

-مقوماتمنل!بستاللغقىانيقولمنفيهفامادايضكلمهالغةعنيستعنيحطينمعركةعنواحدةمرةولومنهموا*ديتحثلاوان،(لنسمالي

تقهر.لاقوةتغثوهامافيالتاريغمعاتحدتاذااللغةلان.الاءمبئاءيتحددتكانعئدماالرئيسسيادةانال!لمممع.جالوتعينمعركةاو

(لتيالعربيةالقوميةجناحاهماالمنطقةفيالعربيوالتاروغالعربيةوا!اغةفاذا،اوطقةفيالعربيالتاريخمنلاكثريرجعيكنلمالماضيوحدةءن

اقامهمااتيالسياسيةوالحدودالتجزئةضداليومالعرب1بهابرتاديإ!فحسبجالوتوفيبحطيناهـتشهدالمعاركلورجاء

-اشنمراراالاستعمارارالطعئدماالقديمةالحضاراتوصد،خعمارالالىستيتسعطننيولمجلةبهبعثتالمذيالاخيرمقالكفينتناقشىتعالوالان

جديد(؟بر!تعداتي)(لطويلةالعريبةالفضرةطمسمقابرلالحديثلتطورناالانجليزوضدالافراكضدالنضالة3حرتؤرح(نكوخلاصته.البريطانية

الخليج.الىالمحعطمنالمنطقةشعصلح!اة.....
.....بالعروبةامنتعندماجنسيتهاتفقدلممصروان..للالرعوليةبالدعوء

دعوةكانتمصرفيالفرعونيةان)مولشكزيغاليالاستاذوالصد،بئقائليكونانيمكنهلوتسألني..اجبيدغئىاليهااضافتلانها

لان.المؤرخينمناحديقلهلمجديدرأيوهذا.الانراكضد؟ظنيةبلفقطلكليسكلههذاعلىك!وجواب؟لدنلوبتلميذاالكلماتهذه

وزادت.نابليونبعثةيديعلىتمتلممصرالقديمالتاريخدراسةبد؟يةذلكسا.نركبل..الان؟لفرعونجيةاناقشلنلانني،(يرفلمالقراءللسادة

!ر.الانجايزاخلانالىعنيمحمدا،امفيالاؤارعنالبعثحمىإ!الاخيرةللسطور

كله..ا)جيلادمةةفيالاثار)"تهيروجونبدأواارالوالهـماتمؤلممارغمواحدةبنسبالعربيئ(دللأدفيظاهرةالعربيةالروحان

مصر-ل!رعنةمخططاولهودنلوبانيجهللاغانيتادالاسولعلتتمللاوهي.الاإطانيالفرنسيالبريطانيو(لاستعمارا!تركيالاس!ضعمار

وا!ارالعرببقىاله/للأدعنلفص.لمهابل-الانجئليزعلى(ففاضتهابقصورلاوآلامالماضيووحدةوالعاطفيةالفكريرةبالمقومات.نت!صلماممتلبالدم

تسحقبمبراممناعضمدءماالىبالاضاقة،الغازيةبمطهرمصرؤكماالعروبةوجدالاستعمارلخططوالمتتبع.كلهاالمستنقبلوآمالوتحفزهالحاص

هووهدا.اءتهوحريةا)فردحريةعلىلمبوتقضوتبلدهاا!شخصيةالىوعلماءهومؤرخيهبعثاتهوجهفقد،المنطقةفيمتنضابهةكانتأنها

5391(تموز).؟وليو17فييخطبعبهـالناصرجمالالرئيسشيادة:اساسينعاىالمنطقةفي(لعربيلشعب1دراسة

قمنااننانعتقدلاالاناننا):ؤيقولمطروحمرسىفيالطلبةبمصكرجزيرتهمالىبالعربيعودعنصرياساس-ا

ارغيم،فيمتغلغلةدنلوب3تعاليزالتفمابثورةؤمنااننااوبنهـضةوبعثالمقدويمانطقةاتاريخكشفالىيهـدفحضارياساس-2

وسياسعضهدنلوبتعاليمهيفما.(الثقاقيةبيئاتنافيءتفشيةوسياست"بمثابة،القديمةالامجادفذءلتكون(لجديدةالاجيالعلىوفرضهاامجاده

وقيمها-(بطالهاوفرض،مراؤهـهامنالفرعونيةبعثاليست؟مديقيبابينيقيمهاسوفالتياواقامها(لتىالس!ياسيةالحدودتدءلمقوميات

مصرواصالهمهسعروبةطصسمقابلالشسب،على-قيمثمةكاقان...مهسفيللفرعونيةالدكلوةفكانت.الواحدإلعوبىبالوطنارجاء

ذاتاتنانجيرمسيسر!هاوبعربةمعادروبضعةفاتحينببضعةالعربيةسور؟في؟لقويةللسورقيوالمملوة،فلسطينفيالالرائيليةوالدعوة

كدلثوةالانراكضدبالفرعونيةتناديكانتلانهاتستقللممصران!يوماظهاربقصد،المغربفيوللبربريةالعراقفيللاشوريةوالسوة.ولبنان

كمما،للمصريينمصر.انتعنيقوميةكدكلوةالانجليزضداو،رومانتيةمستعمرينغزاةلغة،ارعربيةوالاغة(لدخيلةالحياةبمظهـرالعريبةالحياة

لحوطزيقهاوجدتعندماحقيقيااستقلالااستقلتمصرانإ!تقولالدمعنوالصديثلنطقةافيالعئصريةالدعواتتشجيعالىبلاضافة

تنتصراناستطالحتلما،بحتةمصريةثورةمصرثورةظلتفلو..العروبةانماحدالىالاستعماراستطاعوبذلك...العربيءبهبروالم!العربي

بهرفعندماالاستعمارعلىانتصرتلقد..ا(هـةبهدهالانجليزعلى.وحريتهاالشعوبهدهاستقلالىعلىللهجومالاماروبهيةقواعدهيبني
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منويجعلهابهايعتزالتيالمفاخرمنلهيكوناندونفحسبالاجاذب..كلهالعربيالعارماضحتلقد..وحد!اتعدذممصراقا!ستعمار

.المعبرةباللغةالحيالتاريخيلتحمعئدماالقوميةالشخصيةتماسكاسساستقلالاعرببمقطركللاستقلالاضحىفقد.فيهاوذاب،فيهذابت

جادةالىبمصرعادت،وتطورتوتبلورت9ع2عاممصرثورةقامتفلماسبيلهافيشعنهيضحيوانالعروبةلفهزةقيادتهتخلصانحقيقيا

الداخلفيا!ستعمارخططوتقوضتبالنضالالنضالىفارتبط،العروبةفالاستعمسار.العربيةالامةاقطارسا6لربنضالىفيهالنضاليرتبطوان

تحطيميعنيالاشنقلالهذاكانولماالاستقلالىوكانالج!ءفكانوالخارج.اجتمعتاذامنهااضعفولمكنه،حدةعلىعربيقطركلمناقوى

اوجةباسوريامنالمنبعثة؟لتحرريةالموجةالتقت،والسدودالحدودوتكاتفالشعبواخلاصالقيادةاخلاصعلىدليلخيرالجزائروثورة

العربيةالجمهوريةفهانتكريماحراالتقاءمصرمنالمنبعثةالتحررية!وستنتصر.لنصرتهاالعروبةاقطارسائر

عبدجمالقيادةورناسةالعربيةوالقوميةالوحدةعلم!لفيالمتحدةالتقاقسةبلبلةعنالمسؤوللانههينةلش!تالاشنعمارجريمةان

المخلصة.الناصابطا!الجيلعلىفرضلقد.بأكملهالجيلضياعوعنمصرفيالقومية

منوالاجنبيةالمحليةالصحففيوينشرعونجةالكلعنالانيقالوماالذينالمعربابطالهكلوالساه..بمشاعرهمولابلغتهمولابهميحسلا

منز؟دتلانهابالعروبةنادتعنمماالفرعونيةجنسيتههـاتفقدلممصرانوصور،المعرسةالبلادسا"لرفيوولدواعاشوااومصرفيوولمدواعانسوا

لان،عميقةمراجعة(لىيحظجكلامفهو،واهتمامهامسمؤوليتهاساحةفسا!وواهتنطقهااذ،الحياةتنقحهاكلماتبصورةالعريبةاللغةله

والروماناليونانرغممتماسكةوحدة؟لمصريالشعببانالقائلةالفكرةاد!ةالىيدكومنوقام،هابومضالعقولولابوهجهاالقلوبتحس

رصدقهلاخرافةكلامهوانما.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةورغموالعرباوممسوخةجديدةبأحرفالعربية،تابةاو-!!لغةواسموها-العامية

:مصرانمصرانهي(لمعروقةالحقيقةكانتوان..الاطفالرياض.نلامذةوادسسه.نادنجسهبمعلوماتالجيلادمغةوكللمئت،صرفةلا"ينيةبأحر!

ومصر،والرومانواليونانالفرسشخصيتهااذابالتيالقديمةمصرالعربمحارقيمناكثرمنهايقمدلاالفرعونيالتاريخمنمستمدةوفنية

سعوىاتصالمنبينهماوليس.شخسيتهاالعروبةكونتاتيالجدي!هالعربيانتعبواضحى،و(لعروبةالعربءن؟هائيامصروعزلوالعروبة

العقليقبلهانالىشدموضعيبقىذلكسوىيقالكلاموكل.الارضالياحوجوهعلىمرسومهوهيشخصيتهالىرتعرفانيوشكمصرفي

وتفاعل!م؟لعربامتولدهوالقومي؟،لعربتاريحلان.السليمانوالمنطق

والزمان،والخليحالمحيطبينفالمكان.والمكانالزمانصدودضمن

اخب--ا!!
العربيةالامةتاريحويعيسونالعريه4اللغ/تجكلمونالمنطقةسذكانبدأمئد

...ار11ءلارواذا.والخليجا،حيطبين?- قدحلعحلىلمحيطنالعربيةضاكأنت

لحرحف!اعل،وتقثلتلعرمنها،بعبملسعب،منهالث!عوب!تارخركطلقدليىبهادتهايرهـصير!رو-ا

بتو(ر،يخهاالمنقرضة؟لشعوىكل.هذهسررلقديم!م!هاالتاببسقوضمت-ورارا

ورالحي/وجودهاالعربيه(!مهداى،العربيه

!عرفهااونت،هااحدريعدلمالتيلأالاجتماعيةوعاداتهاالميةولغماتها

العرسة.والحعاةالعرلعةوالعاداتالعردةاللغةمحلهاحلتانلعد6 ...........

للعروبةمختلليسمتنافرقد،م:.ناريحتاريخانادن4كاالمنطقةفناريخبلابنرأللا

هـنالمربيةلامة1تاربحهوحيحديثوتاريح،الاطلاقعلىبهءل!قة

قطرينبينويسالشاملةالوحدةمقوماتفيه،خليجهاالىمحيطهاص!راوىمص

ارمربية.الاوطارسائربينبل،لححسبوسورياكمصرعربيينصى

الغربيطزيرقهاوجدتقد-الفرعونيةمصروليست-العربيةومصر

البريطاننالمحرر،مولكما-الفرعونيةجنسيتهاتفقدلموهي.الصحيحصىئتل!لممصقمزع!--ص

غوللالالشذ3لم!اجدو!كبمابفرعونمهصلاجنتمممتفاالىلهامصب!هدبملعرنكنمع!رمهلاس!!اف!ئرصص!المجملر"ا!صملم

الا!ل!ل-امدطلهلهعملصمالصباعحكود4اسصء!لدلد

بدلكعبركماالصحيحطريقهاوجدتلانهابل،شكريغانيالصدإئ

دعوةدانهاالفرعوديةنعتعندما91ع9عاماللاذقعةفيا.لرئسيشبادة
..لأ

العالممنمصرعزلبقصدالبريطاني*ستعمارلهايروجكاناستعمارية

وعادت،الاشنعمارحولهااحكمهالذيالطوفىمزقتمصرولكن،العربي

العربية.القوميةمشعلحملفيللمساهمةالعربياتاخواتهاصفالىجمصهـسصيريصهـاصس!يتضت---

تحتالمتحد"االالعرصيلىسالنضاالجمهوربيفيبمصرقليملعرلجنوفماه!هلا!رضسرا!ع!ع!سىسر5:أبىهصرئب=دنئا-

.والبناءوالقوةألوحدةرسالة:العربيةالقوميةرايةتجتغم!

ب!دورعلي!ص..-ا.11-ح!بن.
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-صص--صضضشإضأغلمضاش..

احمشصأصبشغبن،--

الدمار.قرلرةفيتستكينالممزقلتكلفيهماجمعتالتياردتهماالتيعزيزتي

ءصالضلودروعة..تصضمضبلن،اراكاناودكماواه
مممايزءز

للءم...!معدرداعودان،عين،ك

ماءلحنكم..نحبكم؟واهسفرءلىلاننيالسفرتعبجبينىءلى

والسمراصغاروأصفاءولالاك.بؤىءاًإروأوالقفارالبحلردربإصأن!جن-بمابعضير!ديفيو

سفردوج!انعيختىاننودوكمالقدرعلىتهردفيت!-نتىالو!حودمجاهل

عروقنافيلكنزاد!مكلالمصابرورواخو"يهنيهةليتكونلوأواه

للخوريكرهالحياةمنشيئما،ميحيلماكل،البقاءرحىا"فيوالظفرالامانن5

القدرن3قوةأشدزحسمهشسما-،حاروأوالغبارالجفافمنا!وىليشكونلو..اليكأحملها

..والطعام،نخهافعندماالامانهووالهزاللهيبها!ناجعل،املكهاةهض-

ندلهـحممعندماوالسلامنجوععتدمالأوالظفروالفتوحالحياذالىثوقحبب-،،منالسمحاءألرجيبةتط)جاما
الخطر

عزيزتيءزيزيخماءزيزق!

تليلوزادناطويلةرحىلتنامعدردوالفمعذرةعزيزتيياأقولماذا5

والصراعب،لغبارتعجودربنا"لالروافنيفيبماتزالماالمعطاءالصديقة!لمنيهتي

وداغبذلامناصاحب.بموت.ف!سمإلص-عر"ذ؟ئحمن))اكونوربمماانوالاص-اغراقواالرحيلقصائد

انر!لمفازة!ءإى(ساعالنتزطلقيومكلفيخالاصش،لوالن

حبوص2وصاحباأآ..التيالبعيدةالمجا!لىالىخبأتهماتأخذأحسهما

نفرجموعنمامنيظلحخى%أ)القمرولااك-صستعرفلا.*لارمال.لالسبباعابرتمنحه

الر!اء"ارارةزخوزز،وءتهـصاأأإالمحارلشكأطفاهـءرداثمكانالطريقءاىلساوررو

:السسه،ءمسى،لكصنما!جوقيءسرربنرإ!إبر?رأشرو،بىوالمشال!اخجمماتقيوالم،1هـنء--نباحثا-لاحو5،هـثالبجو

ا!اثأ!ا/.جمحكل!ز!ا)حن!-اكزخررب..سلىأوروالنحشجل

الحياءأرهقلاكابرخؤ)ورارهحميم5ا!اال!باك،البلمحى،رفيوالمحار،،لالرصؤي

.(بلاحسحاصنء!ض.-يغيرفبهااجممروللظلأ1،

رحيسهاذياالفراظأو"لص!ضىجر!يا!قو!ىاالفراراتمرأاًليانعةالقص--"ا)حدأزقفي

-جروال!والفراغء-نباحثا-اجولهـإه،-.ب!ول
زتيعز!هـءرعجاصصانألقريهاجموءضدما.الخطر

رضمنىاناراكإنأودكمأوأدأؤبالمى!ازهـاتتصماتالمهاراًكبامنتبتهمهان،اراكأناودكمأواه

اعودار4ءيناكهـ-ور!الحواأعودان،عبتاك

مجافلمنحم:يتصابعصىيديوفيلاكا)36!ر،ران،زورودانالم!مهإتمجا!لطورنجنيتممابرعضيديفيو

ودجىلوا1جمهازدبولوا

الودودلؤ)بكصخيرةهدر"11ال-كأرسوىجفوزظفيول-صا)ودودلقلبكصغيرقهدية

الحمحمثدسوىقلوبنافىولجسعزيزتيبااخاف)كنني

علوشئاجىادكويت!.بإراكاو،أرجالأأذرعتكل-ت!الكبيرة..ةالخ!ةالهضلم!،ةلييكونالا

..55!ه!ه!ك!
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-.+/قي!--ث!*د+--ت+!!ير!!لى!-!ينإ!تبزفي+"نم؟-في
خ-،ك!:.بئ:-"./.+ب.-!!.!(ك!بننجخ!-!7

-لأ-،ا-ك!+0090-رو.!،-؟..!..ص.+9.بريرصلىلمجال!5ءء.ئهتهماءخلا*3*!لمابر!يعي
!-حع.7س.!+ء.-دسكا.+-)ة.كم2+!ةفيول.صلا!لا**-صول

-+-طف!.:.ععصعح- الضر-بب!--

!قنيث!-ع.؟!+ف..شح!.!فىيخلجعج!!في.ء-ش"!رىالهعل--

!بئ!خ*!.......+،.ذ!!طبكأإفي!بر؟تج!لأ؟..--ه--ه+،+ء!!**7.1. +؟!ش*.!!.صمث!!ى!!ع!!ل

.!!-!؟+!*؟.د.؟7+97؟بر!س-بر-ب.!،--.

!2!-آ؟!"؟!إب؟-ء-!--!بن!كم-إ".+(ء3ء،"ءكا،)و،ء؟،فى،+!"ازاباز))و،ابداتوحدة،ماردة،.اطلالةالمعاصرالعالىالشعرعمارةتزين
:ش-جط!بهجبمضحمتدكا+-!ع

ثت!ط!!

.إأ!ر"اخره(!!آ*9رياح"وأ*عا،مضاءةلثبهويايماءة،مقنعبصوتالناس(لىتنقل،ابداوغلاسية

++7ا!تي*بربىيز،ك.!حدى،؟3ء*!ه.اروالاسبالقوةملأى،واترلمخوالنفسالطنيعةمنكبرىا!قاعات

هـتمنتونوكأنهنالكلعلىالحرفتثل؟تي،الماردة*!رلةمذء
رح،مةءلىوتمر.قمطهاؤ!لهااخواتسعلتمحق،)وماؤ*،صرت

الملحمةهذهبلالكبرىالايقاء:تهذء.سحيقوادفيجرسحئجرة

!ببذرانالنسبمهم.ياخرطيرنالالماغعالئكبينما"نذرضبواء2ءخالهعثكوقدلةوفىالعينلشاعرهيانما،لهاموضوعاجميعهالكلنبسوىترضلملانهاارهبة

.يرسجونساتالكعررن!هط
.الكناساتءصاراحداكوم

دي؟وهدء-"ليجيهليجيه-سان،ألكمي،رينيهسماري،)!ك

وادنبرة،الشدهوالصورة،السلطانهالكلمةتجمعها،قلائد.

حمساحدى،جواديلوببر1887عامايار31في-*صليةكنتص
عامة.ايافعاخامممولفرنسياالشعروعةمجمتخالفةبرقي،لطرالفخمةالملعمبة

..انوبعد.والجنوبيةالشماليةاميركابينتقعآنيجمعغرىل!زلى

ءائلتهوصدإقىمركلوقنباتيعالمو!و"دوس.ر.ب"انيقولونيجيهسان"!يىللتزهصغيرةجزيرةفيطفوننهمنقسماهـجمي

الاتذتها!دةوان.طفولتهفيعليهانطئمبربعضلهكان،جوادياوبفيحملالتيعائلتهتملكهاكانت3أ+أم-99ءطم-؟هـ4-"ءهـ"أعنعويسلم

الىملماءإهـلمرسةت!ماالذي"!سوبادوار))الجيولوجي!لأمنهمنبوادار":امهعلأللةمزرعتيوفيمجاورةمدينةفيوقسمما.اسمها

الحققةعلىالغنائمةواير؟يةالحدساحعاناتعل!التومانتمةالى.

.......ء..رتابعجث1868،ء(مقرنساالىبهجيء،"جوزميندار"و"ريبو

الصينيةالعصورائو."بوردو"فيباصغائهيستأثركان،تباريةالاح

تشيرالعظيمةالنبرةتالمثوان.حدابعدالىخهالهغزتقد،القدإمةالني"بوردو))فيوالحفوقية"بودوليسيه"في.الثامويةدروسه

لكروزوبيه"صور"قصلأررهمولدشهمت

منماولكن.القلماءلى(مصريينالامواتوكتاب،اتوراةنبرةالبالفيسكر!ير!عبولثغل.ا!ارجيبالسلكاتحق،191عموفي

نايمكنممرواي.من!عهبشعكلانغذلفندالعمصلقدقمى!عادفتطعندخلالهاقام.برهة219(عامالى1691عاممنبكينفيالفرنسيةللس!فارة

..(..-00.1ماليزيم!وجزرومنغوليا(يىأبانوالى،وكورياالصئفير!تبعدة

لوهـمالعريبالتجاسهو،ا!سىميوكان،صحواحدت!ديد

س.ا.نرا.وبولينيري

يعجبكانلديلسحص"كلوديلبول))وبرينبينهالثعرسبكفيفيالا!صالشرفىلقضا!اسإسياخبيراعين،2191عامختاموفي

طابعا.ليكونيطمحلمتجانس.ويحله4ربة.

..9291عامللحارجيهسياسياومريرا.واشنطنفيدوفياجتماع

طينةغلىلاتهتصرالكبرىحاصته.وحدهفسببجبيرسلابعانعليهشؤمااهلالذي.491عامحتىعاماسكزترر(ثم2291عاموسفيرا

،الصفاءحانةفيعطاءالىتنزعبل.وحسبو!قاعاوصورهاالفصبدةعنهاسقطتاقي،فيشيحكومةقبلمناتهمأذ.الشبروعلى

.المثاثسمعناهـ!منابمدنعكى!نبوبةبلوجةولونمااشبهاو،الشرفوساممنهواتنزعت،حقوقهمنوحرمته،الفرنسيةجئسيته

وا!"مجب،،القصيدةاولقكبالعطفحروفاسنمطلى،كذلكيمميزءمؤلفاتمغطوطة،سبعةمنلاكمر،منزلهتقيشاثرالجستابوالاففور

الريادية.ائروالمض*والمجهول،والامر،والاضمار،والنداء،والندبةاضاميماد،صاقيل،9391عامالى1691عاممنيعتدجهدحصيلة

ومدسرعةفي.بزيدمما.اكعر.بةالوصالةوسطفيالمتكلمصفةوتغيير.مقلاتوجملةودراماالشعرمئخمس

واجبائها.القصيدةنفى.الرحيلسوىلهينقلم"ئت

الشعر،منالضربهذايكونانهو.صقاالدووىعلىبريعتالذيانبماف!بةص!الذيالموعد،(91.عامتموز1(منذاي،"لحينذلكوعنذ

صالحا،الخفيةوالرموزالغرابةتصخمهاالىقيمادتهصعوبةمنبرغممباثرةحصولهرغم،اوروباالىكرجعلم*نهخنىنيويورلرفيقسه

ينقداندون،الرج!العالملغاتمعظمالىنقلقدانهحتى.للترجمة.حقوقهكلفلعلىفرنساتحرربمد

باعتراف،تذلىللاعقباتفياوالامانةعدمميفى،قليهيوقعاناو،روحهالتايم""محررقولحدعلى"يجيه-سان"الملاحمصانعان

اليهمصوتيلاضم،التجربةبهذهقمتانبعدواتب.انفس!همناقليهبكلواشنطنفيح!اليايقيم،91ع8عاماب25فيكعادرعسافي

.الاعترافبهذامجاهراجون-سانباعمالالنازيانزلهاالتيالخسارةيعوضانمحاولا،هموء

يست!ملبير!!جون-ؤسان.الصدفةؤ:ءليمنلميس،ذلكانعلىفيانغماسهزمنالضرورةبحكم"ليجيه"استعارها!سم.يرس

المحلية،عباءتهامنجردتوان"فظل،بالصورمليئةغنهةصافيةلغةعلىالاخصصحةولا.اصبعمداخركليمزعبملمكوناندوناسبلوماسيةة

دلزلاتفيفنزلقانءنوفرفعهابءيطرإ!ا،الصورتلكبفضلم!فظة.بيس""اللاتينيبالشاعرسابقباعجابالاستعارةهذه-سبطالف!ييللظي

.بالذاتالنثرا5ا؟!90"مدالح"(لطوال:فقصائده.ننرهح!روفىقداخاله
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حشرةفيعملالديلان،سأخرجطرانرمنولكن،الاولالصورةبشاعربرسنعتالى،هدايقوشا

بالحرياو.لافاوضهاتنتطرني.الصورةشعراءعند5نعالدلممغاير

.الزرقاءالعروقيداتالحجارمعتحالفالديفان"مدائح"علىموزعا،رصباموى)يظهر،فقطالنتقارببعض

".ركبتيصداقةفيجالساكذلكستتركيننيوانت.اغتهالى"اناباز"حولالذي.س.ايىوتتدوقصائد

أ!زأتارضمنالمجلوبةاللوحاتهدهفيومرنيملموسش!ءكلل!ةقصهمن،المتالسبيلمحلى،الاولالمقطعهذاترجمةوايك

بوفرةتتوألىوالطبيعيالعائليالاكلد،اليوميةالاحداث:البرفينية:((مطالع"بعنوانلاليوت

:وهناكهنارهبدالشت،ئيالمساء"

المعدن.منمرنةكبيرةصفائعيسحنونالارضقاعمنكأمواج"-.الازقةفيالشواءروأ"حصع

...لاني-مدامبعشبةمعطراتالنزوليعزمنوامهاتناس.السمادسةالساعة

جواناتمثلالفيضانموتى،الكلسمناكليرسعنشا-.مدخنةلارامة.طقاعقاب

"0الوجهاءيحملهاالتيالقصدريةالصناديقتلكفي،محلوجةالطرمنعاصفةرزخةواذا

كنجومتدحرجبسلاحفتلعب"ليجيه"الصبيمعدوماانتألاوراقنتهفؤلف

تنس!لالتيالاسماكوتلك،مضطربةكبيرةكنفسوثراع،سمراءقدميكحولاإوسخةالذالياة

وقطعة،جلبانكعارشةي!ديكمابينوخشأخيش،النتنيدمدىفيكالفكرة.خاويةبقعمنتن!الوبجرائد

أظافركما.حدرعلىتزرقالسماءمنصغيرةتخبلىالملروزخة

ازيد.ولاءليةبأمانة،العربيثوبهأفي"مدا!ح))فهذه،وبعد،المداخنقرمبدواكمبابيكشعرياتءاى

التج!لم!مننوعهو،الشعرهذالمثلتأويلاوشرحكلانالشارعمن4زاوبوفي

و!لتدنيس..ورلىبروالبخارينفث،وحى-!عربةححممان

.المنثورةأبيانهاايقاعخسرت.يكونقد".المصابيحتشتعكثم

مفرداسهالبعضالفخمةوالرنةالمحكمالتزاوجخسرتتكونفدبرسؤ؟ن.مامقدارالىبالتصويريةتأثرقداليوتكاناذااما

.كبيرسلشاعركاناذاسيماولا،منقولشعركلشأن،الاملغ؟ةأفيانهءإيةلى1-قلتكم،!معاطرازمنولكن-المبدءشاعرهاهو

نامنأعز-سابقاجاءكما-صورهابفضلتظل،ذلكمعاة:اإلامنكلساكط(لجمالتلبس؟لصورمنسلسلةيجمع3.ملبابىوماختصها

.النثربالذاتمهاويفيتسقط.نار

صححثححححححاصن-لسان:مداعفي"دمح!هدححمه-سان"لامضاء-يلفمماترحمتهاالقارىء
يرى-لمصيداعصرلماقيهمياولاسره."م!دالح،)هو،الالنومهدا

اليهاضببفتمجلدفيثم.161.عام"الحدإخةالفرلسي!المجلة"

الطملق،الهواءفيتتوىار!حومثم،1191عامابضا"ليجيهليجيهسان"بامضاءالقصائدابعض

ته!ثالرقةساتمضاء5ت!ت(جديدةفصاندقبضةمع،25!اعاماخرىطبعةفي

ت!ةالدروبيح!عدوالد؟خان.المرةهذهبرسجون

يسمير.بهانالزيذاكوراحق.سورفيثوان.كالتوأنيتيذكريات،جزيرةفيطفوله،مدارء

الوسختينالوجنتينذوالحالبهم،يفرآنئدالقارىءيرفعوان،النةسي!ررانه!ه.والانبلبالانددياخذوشعر

والمكربالف!اوةموشحعتيؤ-ا!من(نه،.بشرحلا،يقصلاشعر.اللهاثفاقدمتواءالىخطوةخطوة

،والب!اء.يعرضانهلاإعبر.هوبل،يعبر

ويزلولادةسجلتحيث،جواديراوب!ب!مدبنة"براذ؟ابيثر"منروحات

للحمائحةرانحو،قر،لصرقحاخرمز."ائحالم!"هذه،الثاعر

بياضاتهلوكل،نسائجها.بتثاقلزجركأدرأة:الصبيببراءةبرسىيسأل

المبعثر.وشعرها؟كانهوأيانرى،حصاناحبنت5لقد"

-2-".عرفهتحتمنأيهد(وجهيفيتفرسلقد

-؟كإنهوأياترى-حصاناأحببتلقد:يصرخادصبيوببراءة

عرفه.تحتصن،أكيداوجهيليمتفرسلقد"بشعريهكذاضديفي"

،،نالحي!"منخرؤقبلكا(ن:والحيوانالنباتمنفىدومنتمشهدبألفثملايستيقظ(و

الحيالثندذللبمع-للنظرجمباجنشيئين!بالصراخمحشوةحيوان!شاان!؟ددزوردالافىأيها"

عين.كلفوقالمنتفختحتباقاتميبمازهار،*سود"انيب"بثمرمفكراأستيقظ

يشعاي:يعرق،يركضعنلماكان".*وراقابط

جالبيهءلىأقماراأعصروبهنتلا-!بللضوءعلىإلوصودوحدةبفكرةماخوذاركبتيهصدافةفيوجدايجلساو

...اءالصبفيركبتيتحت:ماينمو
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خلواتفيآذلشآقيندلهـ،ركسق؟-آانهوأعس،ترئب!حى،نسا-أ!ىيرخود

الطريئ!ة.الحسبماحجيتماي!عرتآإلصسيواننلم"وأحجكن،

بمماء،النهارقبل،المغ!سسرولالكبسيسر"غسجتبز-،ال!تيا!قوهب!!!ا

ئبصوغ،فقلسرمنمزيشقااحلكافيرزسبسعزكحاسى؟-ن--،رالهلهتهلالىبرفتبكسهـان

معبودآرالطآولآ.السماءمنحسصع،نباخ:وا.؟--رهثئلص-لض-نآتلتخهبتضه،لاهثمارأسيج

المنحوجةالمظتلمنءريشعبر،ال!تعبار-3-

اغنيتي.مستوىالىتنزل.لحصراءلاترايهب!يحاءالكبرايقاإع

يكنألآ،ياحبي،الغلهفرلآأيتدماالمضائقفختتنب!رجالملاحف

...؟آهـشقضخعربةس!صصرأءكنبسوم

ا!قةذااث...ياحبي،الطفرلآأيترامليئاسلم!،تسنعسعبيلرةقىءوم!رأ

...الهـحهتضفيوالسمهبنثلة،للمبنالمزدنبص"..مالاطفأجتتبوسبرقإ

،ففتور،يخيمبهبيرهدوء.ر!حىك!/إدئهتبىء!نذا!.لركن

ايضبما،كبيروأسيتمرأرجناحتحتك!ض!صمامتارجلا

،هناكنكونأن،غريبليبدوحتىهـنوبط/رؤ!"ا)طيرانكمالةابهادىءالخاجب

الىالايغثيب3ور-تو،رأءاالتيألانتستثءالىيرهبعسببنتنهنب

...التنثس!ارليننمست...الهـسنادمتلاف!بحدبدروبمسنتمينا

لاشىسء!ياحبناًلسعآولةأيتطساساتثنهتثبمقوبعسرف

لاأربدانالأ؟ومئدذلكقهلتاوهل...الاذدلمنيضر،-زرفي!وعدمقاكثرصل"لءصنعقديكون

للثيسابهالههحريالحتى:منهللاصآرآوتمالآيذاتمكيم5

الصباهثخلوأتفي،الآنرحعفي"!تنربسرف"

يدمئذ؟عسلكقلتوهفض...الئلضراء".المرآبسيدمسهسهآاهمقدالقببهدفمانه

نحهدمالاغيرشيءلا-؟-

وآلذث،القلوتودلك...عتيعضكحبهض!بالصراخمحنتمدةحيرإنئ"نناأن!اللازوردالافخلايها

،للحسمورءلىفهـلينجر!ههـناإض،/الآلتظألالسود"نيعآن"بثمرمآآراأستيآأتث

وأرثوأقآعرأحتررنهنقمهتلهبعب!حآاآه...ألابترالمثألقثنبيسحه3في

...عتيشمة!حسحةمنهبجرآه!ناك.سنرتبسعثمارذأدربأآصاهاشجرةالسصرانبين

-6-،جهـهضعهلءلىنعنس،بالندوبملاءنب

علتث،بدتبرهم،آخررنويصعهث!وأببردث.العصسيركثيرةارأزهسا

ال!سر،تف!لأنيمكنكمل،بافيدمهسمهالايمكن

ينشمرالا،مازلت،اطلبوأناالفورعلىتمط!رأندون

فيمكنكم،ألفانوسذلكأما...؟لهـنشمراعلىتركهالنممال...!أنالالو،الذبابذلكمن

...تابلئرها"نبصنابوحههب،هن/عتحهبنوف،ء،رجبدينفي

،الصباعمهوها!ياحبعض،الهعانلآأيتهبا-اسعوتلنخق-ا!فيوأءألاسن!ارتلتت،إلا!فندأنرأز!1في

ههبهإلتستع!قؤالتنبألاستبيإؤأئي!الارصقنأن!بالسمواد

،تلتتر!س!مآبابأعسياءأىبنسوا...ا،ببرتتاءأقبحيواناقناسها،قبفي

،للفنساءكالبفض.رطباطريقالهينتعقوالعهرق،95شذلأيعبق

هلعتريرتهثاشالايهق،آا/لهلجإقهسعبالمنثأنهضهيهثنلقدرحيوارنحلاان

،هرهلهنمعرلابأسعياء،السعإباهتنهار،تنتآخافضنلاآحوزلعت.آراعرقبيبث

ستلرتتن،مآبالأسعياءيالهاأعراسهىافيالحتثولقعمنرآلمتحت

رهضهماسهأ،أهغلبلاسهآرسهمسرحبئتتحنمالمسنتضعائتتبرهملآد.المبندنتب

...تحنيالتينحوالبح!اءنفسهيحنىانطرفدفيحىوءاب.الجذافيد

أليس،أدسألكفأناوالان...للتماسيحطعمخيرهوعكلاب

النفسنمفيسهدلال...ال!صباحس؟الالسرر"7؟يب.لا"بثرورمفآراأستيفجث-

العذبة،الهاجمهةالنهاروطفولةتضباقاتفيبنقبههـار

؟العيونيصطكنشيد.لاعوراقأبهـطى

7--5س

حدوعاىتزرقالسماءمنصغيرةقطعة4بعيفالحليبفهبى،الهـهلدئةالمياهتللظأما...
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ألتسلق7،الدغلالسمكذلكتتكاثفحهيثحمارالحميكونالنهار.أظافرنا

الشابةأميليفرحالمركبظهرستكونكماالحالهيوها.الىلنار

.تتثاءبوالتي،القرمزيةاللججفيتشنج

قعرفياشجارتضهرأوكاازت...للفرحيا)الفرحر!جواميسىمداسةألهوة

إسمودأءأكأالخصصنصفب!ةحاجانيهىوالمر(!بالضوءألاصهـمفيولاالذي

-!-.يقولفس!ش،البهحرفي

رعدتردثتأذأ!ا؟تثيآه...ألاصغاءبسشطاعكيالمركبلنوقف

،اخبركأناؤضلمان،(،البرالىالنزولعن-.صدرهضجيجالى

بنيك.تحت!كهاكسأرتد.بانيبالذ!نلكلذاكأذكبيروفراغ

ويساقط،جاقةلمة3يقولالشراعيرتدالهحممتفسور،المؤخرةفي

اممل؟أمايحمل"،يتبعهناكانالذيالطير..جباههنماألى

حولويدورالماءفييرتميارولبويمر،الصاريفيتج!نب،راؤ!وسنافوقألىطيرانه

.الفاك،كالحماميتينالوردرجاجهلناضاعار

.ؤاعحبلورثل!الاذعانمثلورقيقاهمبيزمثلتوحشا5

الزورقحىاي،فرينالمسااصغريقولو..يروشأحشو

ؤررياو،تحليهلاأوفيأرغب":الدرأبزونعلىتقريبمابكلهالهجالس

ايضايوافقنيفمذاك..ححم!ممتانتحتالينابيععنأحدثكمان

ثازيةفصامالما?ا"اصداقحه..(يقصطانا!يه.ويطلب)"..البحلر

ا!راع.وأحىءلىبصمتظلايصسنعالركبانسوى-

لوذسر"صكالطفا،مضيألىيستو،انفاد،كنماسا،قأزر-خضرأ

ه!اكتنتظم.ترعىاحيثقوزألغلوءليه

هـ!طوطللصمت(اللصجوندبم!مقلهيا-.متعرجةرشيقةكقطعلن

!مداهءلىكالفكلةتسلالتي3الاسماكتلك

شيئاأصكرفلا،يكلمكالذي!اوا...النشيدمدىفي

عاريااوياقو.دلكأرى،صحةكلي،ولنا..

النزقالضخمالشراعمثل"-وأروح

الدأمهاغبلونذلكعليهاقضالمريضىقرب

تهدبه،التيالطياتذييبعصنيهووهاا

مركبوسمطفي،بجانبنا(،والممتد-8س

واعهياد،لجبين1أعياد،الاعمال..،االبحرعلىق1الرول!لما/جر

.إ.العنقالاخرأمها.إ.التقاويملصالانعوالسقف

!السمهكونوذلك،الصخبوذلكالخمرمنصغيرةخلجانقعرفيالشراعيالمركبؤله

والجزرالمدفيالرسائلوتلك،السكلرفيالاخباروزلكالنترهةالرائحةوتلك!الرائحةوتلك،السوداء

،إ-صاع1ومنظر..إالمرأقةالنهارخموربلببقعالتمفكنرعلىتبعثالمتي،الميتللخشهـب

،ربالغرأعالنتس،المضطررةالكبيرةالنفسى.."وبالموت،بل(لمفلكيين،الشممسى

منظرمثل،الموحىوالدافيء،هناكوطفولتيلناهوالمركبهذا-

يا..وجنة.نهايتهما،فيليست

فيأسكنحقاانا.!.الريحنفحاتألاسماكمنكثيراوأيتلقد

أله.حخجرةأخراشياءرأيت.تسميتهاعلىعلمتاإلتي

-.1-،المياهعرضفيألاتشماهدلا،كثيرة

البر،الىوألبفالالابقارتنزلجممااواحر،ميتةاخرواشياء

السمفينةظهر،ءا،ن5،المياهيعطونلاولكن...خادعة

بالرأتيتج.والمفروكة،رالذهب.المم!جوكةالالهةتلكالمرسومطالزهرةولا،لسليمانطوأويس!

تتبجسى!!بهاتز!والمياهالمشبعالنمر-الهرولا،الراحهمالةءلى

عم-أطر،ءالنترصيفء)ىننتظرها"وزحن،ألحطسطالاإهة51،م،البسثريألهلحممن

ميمثصاعلبت!مكلىفوعةمرالخمثصبمنقدرومالمونتز

طويديئكدمةمقطعيمنمطجزء،لشعر1فبى9!لاوله"3)1(،أنهىبالوتفوقما

!ه3



بيضاونيد!نذات،عجةاءصغيرةمسنةكانأذ-الجباهتلهـكنجمةعلىمسممرةواعيننا

.ألبرصمن،برونقهصؤتزر،بكاملهمعرىجمعهنااك

الفقيرقبالةتجرالورديةوالكلبةوقنوع

الضروعلحممنكمية-11-

الحلوىوبائعةألارضقاعءنكأمواج

نمهاطيرليشبهالتيلزنالابيرلتطردكبيرةصمفائحيسحبون

البحرظهرعلىرالنمها2لسعاتمرتعشمة،جالافةصمفائعح:المعدنمنمرنة

ذلك،يرىوولد.باسرهمسبيا،ألسمماءمنسفحماتريق

جميل،جد.فلاوالا.للهظنلفيقهف،ترىكي

..اصابعهاطباقيستطيعيعدلملنهحتىالشممهر.الحهقدمنصفراءالمدينة

،هناكاوالمرمىالمستنزفالهنديالجوزانغيرشساراالمرافيءضاحولفيتقذف

الكتف،منمنعتق،يمهخاعمىكرأسعلىتسممهيلالمقايالطعاممنوقدر.رعودمن

المجرىعنيردالا؟خرالطرفن5ينعطفإلذي،أرعالشهـاطرف!

الصفحةانيةالارصوالمياهبهماء.الهقبورلغبارأليفما

الحمابونر-وكحيث،والبولباعلدهنتسودالتيهي،31هنهاكالمقبرةلانا

.العنكبوتكنسيجنسيجا.بالغرفكةمشكلخفانمنبجوانب،عاليا

فنناة،ا)سحقيقيالعامالطويقعلى11(الكؤواركظمهوربأنتمجارومغراوسة

لمديكمالكمرتدلة-12-

-؟ا-الكلسمنلكليرسعند.نا

وتخرجالمائيةتنمهلبصمتمعسكرفيتشعالنيرانأرى

الرقيقةالورقةاطراف!من...اللحلملعمال

فيمهما،يرمىالقتشهر+نس!اءهي!امثل،ال!فيمضل"نموتى-

!قوةبكلالمشعل!للرميياصحلوجة5حيوانات

ا!رىسرت!قدلناامايحصلههاللهتيلأالقصديريةلقللصنادتلكفي

.؟.اربئاءرفلاالذ،يناصدقاف!ياالبلديةدارمنوالعائيدة،ألوجهاء

فر،ترموانيء..؟ايهماذ!كترواألناتالراياايتهما)الخهضراءبالمياهالمسمهدودالكبيرالشمارعفي

الرضالنحاسمنحهـلوةوصياهوالطهفوول،الا"سابعكظهورالمهـدموغة

تثقبا،صنوجمغتتةل!يرةب!!ذهب"نبنترارييبمشنوقةافسوادفي

السحاعةهيهذه!عجبايا..بئرههاوههج،لهـحين،مكومينكنانوا

قعرفي،بكهثرةالمسخنةالمدنفي،عندماأورقمنالمسقوفالمكانفي

ودةلالمسالعرشتحتالهـلزجةالباحاتيقفحهيث

تهتكهالمسدودةكالبمرالىالماءيجريعهندمايعبقعتيقااكشماومرتديا

العا"ريوالماء.الخضراء.الظمهيرةورود،الارزبرائحة-

وا!حالم،حلمبياشبه!وكصوفشعرذوزنجي

السقفألىمثبت!،هناكيضطجعكشييلوحأسمودخروف

..ا،قا!ةللذهبيةعينهبينصا-صدفهةفييصرخانيوشك

مدرسةمنيعودي2الذوالولدالبيضاءالرماديةالسمماءتنبىء

الجدرانمودةلصقودودا،الاباء.المساءذلكفيأخربزلزال

طرفعنديرى،السهخنالخبزرأئحةتنثللهمي-13-

بلفحيثالشاوعانفتتهـاالسسمكرؤولمى

منجلبةاسا!خاويا!حرمنعوخميتهرأطبإءبين

السمكروبراميل.للاسماكمزاد،الحرشفلونذو،وبره-؟خبازيأوأخضر-

المركشيتالارصمفةءلىتسميللبد،رديء

برةبمشهمجرإتالنفطدهنمه!التيتم!صمهاعهـانسشعركخصلة

م!لوخهـةبهائمحمالووزنوجيستعملاسترايطفيالعداءة(لطيورمن،بالنعامشبيهنوع)1(

النموذجيةالجزأريندكلاينخزفعاىيبحثوندلزينةريشه
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ساالنحلاساورمنحصةلقاءواللفاثالعظممنثقلاليحطوا

وخيول!الثعواطىءالىيركضونوا!ولادالبرونزيةالسوقفيالطرقمفرقوعند

مليون.إ.الشؤاطيمءالىتركضيتدلىحيثالمخنقةالشعامخةالدار

اهدابهمجملونالاولابرد.نفيتغنياليهايسمعوافتي،السمك

والسابح..(لزهركخييمات،سد51رجل،يدالحدصفيحتها

الاخرىواما،فاترماءفيفخذله!اللهانا:يصيح،أصفرقطنيثوبفي

الحبثعي،والزر،رطبمجرىفيفتثقل!مجنودطانهواخرون

سياموقنبالقتلفيبالرغبةمأخوذواخر

،الفطروذاكالخضراءالزهورذووالقراصهالميلمسضودعالىيتوجه

العتيقةالجدرلحية،الملتبدونباية،وخضراء،وردية:السممناكرثلاثةمع

الميازيب،جفافعند.،إلسطوحءاىتهيمجميعهاالقهقرىسرتفقدانا؟ما

السنة،رياحابردمنريحالان-ام-

تزرقالتيارجزربركعند،تر!عكثيرالحببتلقد،حنييا،الطفولةايتهل

ا!اتيحتلك،بيورراحتىنبسطةوتجري-الخروجسا.عةانهكذلكللمساإء

المسنالرجلصدرنح،المسطحةتويجاتؤجمادخ!لنخادملألنا

المليءالمكانالىالثوبمرفأعبراكوافذدرفاتالىصلتصقين،ونحن..الفساتين

اثنرزتينابينبالشعرنرىكنا،المجلودةضفائرناتحت

والعللم.القليلمنهحزقدوالنهاربعريهنوكم،بملاسةهنكم

..فجأةيضحكلماذعتيقجدليىاذرء!ناطرا!-الىالناعمةالفساتيناطوافتيرفعن

معطرات،النزولمنيعفىوامهاتنا

ثانيةالدرجتصعدحينئذ.اعناقهن..لالىمدامبعشمحبة

القهوةرائحةايه!واعلنتقدم.جميلة

-17-.اسمعالحالوفى-!الاجملهي

،شعريترتيبمنانتهيتقدستكونينعندما"المنشحاةلأالثياب

".لكبغضي.نانتهيتقدساكونالغرفبينتجرال!تي

علىيمشطانيحبالولد؟المنزل!والمنزل..رقيقةزمزمة

البابعتبة!منهنخرج

.بشعريهكذأتشديلا"ءلىي!خيتد،حتىالمسمنطلرجل

عندما،سى1انعليانهألانيكفينينواقيسزوجي

سأكون،شعريرتبتقدستكونينيديبينوخشاخيش

."أبغضتكقدالهنديكالبندور،نجلبلشةكعابى

تأخذ.النهارحكمةبينمايسمحبونالبلدفيشاخواالذيناولئكوا

حلوةشجرةشكلالبونشويشربون،للباحةالىكرسيا

الميودوالشجرة.الصديدبلون

العصافيرمنقبضةتفقدالهتي--6(

خفرةالسمماءلبحيراتلقشر.لاالبلدفيشاخواالذيناولئك...

حضرةالماءبقةغيرتفوقطلا،بهيةجدبكرةنهضوا

(،..بشعريكثى!2تشديلا"السماءالىوينظرواالنوافزدرفاتليدفعوا

وحديذاصبفازا،الاندعينىالمتلونوالبحر

جشرةعملالدىلان،بمسأخر-ميلاالنهارسيكون:،قائا!نوالجزر

افرحانا.لافاوضهاتنتظرنى.الفجرهذاالىتكمناا.اذا

المقرئة،العين:الوجيهاتداتةاأكبيربالعينحدبدويشتعل!النهاريطلعوفورا

السروةثه)مثل،ةبهـالمنتظم،القلقالىالمرفأويسلم،الرعبفيالمصفحللسقوف

الحجارممتحالفالدىفانبالحريا.و.النشاطسورةالىوالسماء

،كذأكستتركيننيواذت:الزرقاء-العروقذات!اليقظةفيالراويويرتمي

ركبتبىصدأقةلي،جالسا،كا.لشبقورد،الجزربين،والبحر

صبه!بم:ترجمةلهكانت،للمنازعةملدةلذته
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ئهـاتلمحطانافيخمفاأ

قلب"بلامدينة"ديوانصعاحبالى

وللليالى!قأصىملكئنىكضرداوالدووب..الظلامفيابوابكطرقت
ابالي!لا..

..للرغيهفتمتدالتيبالايهديتعج

..حياعياجعت،اناءلكم...اللهيفكقلبي

"إ!متاجللذتحيفهلحمكم
يسألونمشليوالرفاق..سألت

؟أالمدينةتنشدكيفأختاهياسمعتفهلا)خر!جا؟االمدرنجةفييضيعهكذاهل

..الدفينةاحقادهامنصاعت؟أوالنف-حوب..،والهـنجان..الضباب".لفه

..احتميبالجدأرولذت..الكئيبأللرنكذلك..ويختفي

..يرنضونوالناس..ربابهعلىشبخيعزفه

..واضرون.."محافرفبعضهم..الطريقجان!بفي

..يختفونا.لحاناتظل!هفى..احبابهعلىيبكي

..جنولتفيالابوابأطرقورحت..الرقيقبصوته

..خريفأضلعيوبين*..يعبرون..يعرونوالناس

..الصعيفسراجيفيتبقىمايمهـتهصإ!انتباهيعيرهمنوليس

..
..محي!تنينوألليل

..نابالف..ظفروالف..يفتالني..يديفيجمعتمارأيتهلاختاه

..؟!اعمياءأالمديف"ثروةمن
..الطلامفيتمتد

..الم!الجيوبفارغأختاهييارجعت
...الابواباطر!إزالولا

؟أالصباحيطلعياربمت!..متىأأسماءبلاارضلانها

!إحزينفاننى!..الخريبترحملاسياطها

..إ

..ربابهعلىشيخيعزفهالذياللحنكذلك%..والاهيبالدخانتصضغوهيتقولسمعتها

..يقلطرلصانبفيأ..والوعيد..والسباب..والحقد

..احبابهعلىرجكني%.نجيةا!صةانا"

(

...الر!يقبصوته!-..خفيةناريةرقصستها

ألنل ..بعبرون..يعبرونسو

!إانتباهيعيرهمنوليس..اهاجم!فيالمسعورالزمن

صديقمحمداحم!!قرابيمنيمتص..معلق
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صص-ص!نسصسبي-ت-س.صص-حب

لم!سمايفئكاكاصكاص555!،--
يل!!

لضادم1لموقف1عضدتنزللالم...ذلكإفعلانمنهتستبعدلاانماغررصورةراسهاففيذلكومع،حياتهافياخطبوطاتشماهدلم

.؟ور،4ورصلصبانهلهاقال،المزاتاحدىفيعهاخو!احدتهالقد،لهواضحة

فكرةرأ*!افيتمطت،؟لفكرةبهذهنفسهااقسناع.نحاولانقبل.غددهايعرفلاكثرةارجلمئهاتمتد،لزجهلحميةكرة

ببنتخهصك!او؟قاريهاقي-للثانوحاولبوالحقىاذاتفعلماذا.جببدةعلييزحفالذيللاخطبوطانمناللحظةهذهفييقينعلىوهي

ا!؟؟لإ،**دءتجيراعندالموؤفأس!تؤلانها،لا؟لموقف؟هذاعنيبعدصدبئخها!طباثختينالاتشعرلا،قصيرةارجلخمسالخلفبممقصس!امقبفى

تهربانء:،1الاقتوابحاولمهماوفونهافيامكانها،صديقتهابتءن،قعودهامنقليلبعدبهماشعرتلقد،الطويلشعرهافيمدفوزخبن

،؟،نتصف!مدؤونةالاخطبوطارجللىة(رع،أئنبهتعبألن..منه!ادمة،(نهاتعتقدوكادت،شعرهاعلىا!هتقرقدمانئيئااناحست

ذلن،ر!د!.يلا؟ز،كل(ذا5.جةاكتبوستتءظر..شيءكلو.خ!لمهلا؟،!احتى،انتباههاايقفبشكلشعوهافي،نجغلراحالشيءهذاانلولا

قبل.منبهاتحرنئىانلائسانيسبقفلم،تعرفلاانهاشيء،كلمنتأ،رتوعئدها،ص(نبهاالىبراسهامالت،يقينالتزد(ر

بهـااق*تلم"قمنها-ءاف؟إنتوان،النتي!كأستنتظر..اجلكانتكماجديد"ئتنغلوراحت،الأخطبوطأرجلثمعرهالحق!تلقد

هيم!لم*رء"فياكثر!-وقا9،بانبل،من!ايرنجدءماتعرفلانرعبة.لاولى1ارةافي.نفعل

نلتفتلآلطاركون-جماءقيلدلهاكانتلوتتمئىا؟4شكاما؟يكونمنتراه..(لعركةهذهتعمدقدماذاانطان،مصادفةليصتانهاأذن

تبننسم.اناليهدونتئظرلانا!ء"س،مقعدهامقبض(لىيدهمدرانو"خرشهاشةءداد!ايمتحناترأء

،،ءعغطتةقىرؤنرحسس!ى:"،امامهاالذ؟؟المقهدمقبضالىيدهاومدت.،الىذلكوراءمنيهدلىانهام،نةءرهافياصابعهوغرزالخلهب

...كثيرةاشيماءمنهتريدكمانهابشدةعليههذه،بطريقفذكيالفكرةهذهصاحببانت!نكرلاانها؟.اخرىاتشمبياء

.الانظاراليهيلفتلم

له**ادراهامابل،حركاتهيراقبماانسانهناكيكونانادراهاماولكن

ارجلكانتفقد،؟لسابقالموقفعندينزللنبانهتعلمكانتمحيناهأورقصت؟اخهارفاىاحدالباصهذأركاببينيكونان

،الانتفعئكماتسبح+كنلملكنها،شعرهاعلىعلأ!لمةتزاللاالاخطبوط،الباصوسطفهي،تماماتطمئنلمذلكومع،تعرفهمنترىاندون

متجاهلهتبقى(نتستطيعلمنانها،عكرةشعرهابصيرةاصبحتلقدبانهافيظنيعرفهامنبينهمكانربما،وجوههمترلأ"اناسووراءها

،وسلتمقعدهافبم!لملمت..شبمءايتفعلانيجب،التحرشهراهل؟.تفعلماذا..لشعرهاالاخطبوطارجلمداعبةعنراضية

بعببئيها.-راهىنتمابعقلهاترىاندونالنافنتىمنتتطلعراحتثم..تمنعهالتيالكلماتبعضتسمعهاو،وجهـ4فيؤكعبسأليهتلتفته

تست!ررانتحاولكانهاالإظتةنصفوراءهاتلتفتأنتستطيعانها؟كلماتهاسمعواانالناسهولاءيقولماذا..بهات!رشهضنابعةمن

لمحؤيته-منتتمكنفيلكعلها،وراءهالباصتركهشيءر؟يةبل،لهتنكرتلم!،ذلهـكعلىشجعتهالتيهيبرانهااحد!!يظنربما

جانبهاا(ىبسرعةرأسهـااستدادعندماالتوتقدرقبتهاانشعرتهدفاوفتهاستكون..فيضربهاحرصرملمهابرتحمسانادراهاما

اقصىترىانتحماولكانتعندماعينيهاعلىيضغطبثقلواحست،بالحرجستشعرلانها،ذلك-كلرهوهي،الركابجميعلنظرات

مك(ئه.الىالصغيررأسهاوعاد،رريتهتستطيعما.علبهتحسدلاموقففينفسهاوتجد،وستضطرب

لفد،كار!"؟9قرأقدجانبهالىيتكوملذي1(لشيخبانتجزم1فهاالصباج1هذفيلزيارتهاوتصعهالهاتهتفلمصديقته!اانلوتمنت

شكلانه1،ليها1ينظروهوتراهاناستط(عتالذيالوصيدكانلهذاتعرضتلمااثن،اليهاتذعبولممنهااصتذرتا!هالووتمنت

.الانشعرهاعلىالاخطبوطدبيبيتابع،عادياكغبر.يومهاولائقضي،مئهالافلاتتستطيعلالذي1التحرشى

بكبر..عئدماشيءكلترهفهي..بهتهتملن(ئها..كتفيهاوهزت.جديدشيءلا

تستطيعلاأسوددموداالشيخجانب(لىتلمحان(ستطاعتانهايخرتحسبوان،تتجاهلهانتستطيعانها؟بهشأنهاما..فضيمهاولوت

حائطءلىيم!خئدالذيالخشبياللوحمنستطيلةقطعةعنتميز.انمنيقينصوهي،شعرهابملامسةاءتفىاذاوحدثلمماشيئاان

صفها.وبامكانها،لناس؟مليفالباص،يحدثلنذللثمناكثرشيئامائمةان

تشا؟مهعن"أ.بصرانبريدتراه،ئن1سود؟ءبذلةيرتدي(نهلم(لقادمفالموقف،منهتهربانر(دت1انام!يمظء!الىتنتقلان

تسخركانهابرأسلاومالت..؟مصادفةمنحمرليسصن؟نهاام،وحزنه.عئدهينصرلانلاحدصرمبرولا،بعيدأيعد

فيلة.إرتديانتعمدبلالهنفسهاتوهماناتريد..هذاتفصإامن..قبلمنبهتشعرلممفراغاحمنشفتكانهافجأة(فكارءـ؟ولو؟غت

منه؟تخنمعئعمابهايئحرثنوان،مذزلهااصميننظرهاوافى،سوداء..منهاصريبااووراءها!ليقع!مقعدهمنالاخرهوتقل؟نيمحتمل(لا
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..مقاومتهتحاولفتاةايةشسكلا،الصباحهذافيصديقتهابيتالىستن!باذهااخبرءمن

وراءها،وقعد،بهافلحق،الباصتصعدرآها،اذنسهلةظنهالقد.هذهبخرافتهانفسها(قناعتحاولانهااو،واهمةبانها

حولهمنيو!م(نيرشتكأنه،لمقعع!االخلفيالمقبضىالىيدهمدثمالافكار،هذءكلرأسهاالىزحفتعندماهادئةالاخطبوطارجلكانت

شيثاوكأنالمطويلشعرهافيتنغلاصابعهكانتبينما،عليهيرتكرانه،تدهسهتكادسيارةيتجنبانيحاولالعينينمعصوبكانسانكانت

..يحدثلممانف،!فيتزدعانتقدرلم،تسا؟لهاتسكتانتستطعلمذلكومع

..منهت!زأانتستطيعانهالوتمنت.بشعرهاعالقةزالتماالاخطبوطارجلانطالم،،لهلتجاهلهامحاوله

*ء*فيترهولم،تعرفهلابانلاتجزمانها،بهاشللهما،م!نهايريىماذا

،"النجمةموقف"عندلينزلجانبهامنالعنيرالصبينههـضعندمابلهاالىيدخلانيحلالفاطذا،يكونمنتعلملاانهاصتى،حيالها

الىتنتقلانفكزت(نهاحتى،اليهالاخطبوطينتقلانتخافكانتمنها.ضسهمعرفةتظيعانهالونرمنى،ضيقبابمن

مقعدها.فيهـحديشاركها(ندونتحرك-ابىأصانلولا،الاماميالمقعدتضغط،الاخطبوطكارجلمئتابكةاللحظةتلكفياصابعهاكانت

شيئايسألهااو،اليهايرةح!طوان،جالبهاالىيقعدانبامكانهكانانتريدولا،نفسهاعلىنكذبازهاتعلمموك!انت..وتضغط..

لوالانظارالي!يلفتلنانه،صوتهاسيسمعبانهيجزملاكانوان،ما.بالحقيقةتقرف

احد.اليهيئتبهلنطبيعيايبدوفلامر،ذلكفعل

مجربة،ليستانهاصحيح؟..بقناةشابيتحرشانمعنىما

ابعدتعندمامنهايثساتراه..يفعللملكنه..برأسهاومالتدسها،غبعضهمنمدرستهافيتسمعهءاالاالامورهذهمنتعل*ولا

منتأكد(نبعدالنجمةموقفعئدنزلانهام،مابعه21ءنشعرهاواقيةتكونانعليها..شيءكلوتتجاهلنفصهالتضللصغيرةبب!سست

؟.بهتتلنانها،ضعيفة!يستا.هاتثثتلانمستعدة-كونولكي،بالنتاكالجتفاجألاخى

،سوداءبذله"يرتدياحداالباصمننزلواالذينبينترلمانها.مقاومةثونبسمهولهتنقادانها؟و

مقعدطالىينتقلانتخا!كانتلانها،بجانبهامرمنكلتراقبكانت..تسماءايهل1ترورننفسهامععريحةس!كون

عليه.لاشعرفحتىالخلفيالبابمنهربقديكون؟نالمعقولأمن..برلمانيحاولتفكيرهاكانعئدما"الجابي"الىتمتديمطكانت

يبعدظهرهاان،كنفيهافوىيجثمبثقلاللحظةهذءفياحست..سوداءبذلةيرتديالذيللشمابصورة

شعرهاعلىالاخطبوطارجلتزحفانتخافوهي،المقعدمسندع!غيرهاهـديحاوللممحرمةاشياءمنهايهـدير،اذنيريدهاانه

لنتشطيع..كتفيهاعنالثقلواز؟حتظهرها(سندنقانهالوجديدمن...السهولهبهذهلهتهبهاانالمعقولامن،منهاينالمهاان

يكادلينااصبحالفقريعموثطانتث!عرتكاد،ذلكعلىقصبرانتعرفلاطارياولىبصداقةترحبخىعاديةةتاةليستانها

منالبل!هربقديكونلان(حتملالىأسهافبىان،بالمقعدشنلتصق.يطوىتتصورانتستطيعلاانها،اهلهاتعصبتنسلمانهاكم!ا،شيخاعنه

بيتعنكببر(لايبعدالنيالقادمالموقفعندستنزلانهالم،الخلفيلضابسيرتبررانعليهاالصعبمن،بالامرعام!اذامنهماحدموقف

..صديقتهاكان..فعل4لموالا،ذلكعلىشجعتهبانهاينتهموهااندونورا!ا

وتزيحظهرهالتريحالمقعدالىتستندلمبانهااليهاخيل..هربلقداذاالاقاةمناتقربب"وللاالرجلباندائمالهايقولاخوها

لايزالانهمنتتأكدلانرغبةبهاكانت،توهمتكماكنفيهاعنالثقل.*يجابمعناهفالسكوت،بسكوتهاشجعته

كادتانهاحتى،؟صابعهالىيعودانث!عرهايتظروانه،وراءهاايتفعللم،لهاالسوداءالبذلهصاحبتحرشامامسإكتةوهي

ارجلفسشركض،بخشعرهاماعادتاذاهاوا،يهوبر!بانهنفسهاتقنعوا!ها،الماديعلىتشجهانها،مادقاكاناخاهاانذلكمعنىشيء،

اليه.الاخطبوطفيتمانعلابانهايعتقدربمابل،اليهتسشمعلانتعدهوممى،راضية

ربما؟ذلكمنلتتأكدوراءهاتلتفتهل...هربقدانهلابد،اجل.بهاتحرشهعلىتحتجلمانها،طالماجانبهالىتسران

اصلحتثم،شعرهاومسحت...ادنتفتتاذايراهامنفضولاثارت،عطرزجاجةفيتختبيءن1تستطيعصغيرةبانهافجأةشعرت

اثتهتلوترغبكانت؟(ن!تعرف،عليهتأسفلنانها،جلستهامنرأسهاو(بعدت،صضيرةثلعفطعةظهرهافيدفناحدهمىنفتهتفضت

الشكلهذاحدردترسمان+لريدانها،اخربشكلالحادثةهذء.الاخطبوطارجلعن

انها،لرفيط"لهاماحكنهاذاحديثهيطولطريفاسضوعايكونانييفهـيهادونانتدع!ربءلىشعرهابثيءاحستغنساذلكتفعلانءليهاكان

فيركبتانبعد":قليلةلمات3غيرلهاماحمثكلفيلاتجدالانفقدذلكومع،بهارجلاياعجابتتقبلعاديةبانهايعتقدلانفرصةله

كألي!فأبعدت،شعريتداعب!اانشعرت"المشروع"باص.عيهتئتصروانالجوله-مسباناليهاخيلكماافشطاعت

."اليهانظرانقبلفصب،بهلاارحببثنيصاحبهاوفهمعابرةلرغبةتستجيبانمناعقلبانها،شكلانفسهفيسيقول

لهاستقول،قذلكاذهـتهناذاسس!خرنمنهارف!قالهالانلاشك
..هذه،م!1ولتهعلىسيندمالهمنيقينعلىانهاصتى،شعورهاوشبحترم

...للنئلىمعرضفهوالقريةعنسدامرحاذاالدحاجلاناحداهن
....صدكة*محنلملشعرها؟!هملامسةانو"مثيتهايعتنربانفكروربما

..الدجاجريشلايهمهالنئبان:بخبثاخرىتضيفوقد.!ووالم

يتحرشلمالئئببانقنقولعليهن+عبلم..قليلاوفكلى

خثيةضيلالها،شيئاتخسرلن.؟ئهآ.بريشهامعجبلاله*بال!جاجةسيبقى،بهاتحرشهحفوبةهذهتغفرلن..شفتيهاومطت

ومع،جديدشيءيو!اوفينامت؟نل!يسبقلم،اعجبه!مةمناليهيضم؟نبعتطاعتهاقمضقدهمغامرةعنيبحثاحمقشابانظرهافي
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وتعرف،النتيجةتينتظرانعليهاكان،تسرعتلماذا،منهايهربجعلتهمحاطةكوناناو،ثبمءكلتعرففتاةتكون؟نلاتريدفانهاذلك

عليهايتعرفانحاول7انهادرا!اكللما،تافهبانهتجزمانقبليكونمنمنانسانلهاكانلوفقطتتمنى،بعضهنتمعيكماا(عجبينمنبعدد

فاداد،تةالصمامحاولاتهمنيسيوانه،بوجودهتنسعراندونزمنمندطربقعناليهتتعرفانسان..اليهانتتحدثتستطيعبيتهااهلغير

نفضتثم..وجههاومسحت...فسعلت،مرتؤعبصوقتضحكان.الطريقهذاغير،اخر

..الركاببيننظراتهاو؟اهت،فسمتا.هاتبداانتحاولعنساكلملالهامعستتدحرج(ليهايخيلكماصعوبةثمة

عن!دءستنرلالذيالموقفان،صديقتهابيتفيستكونقليلبعدبانهاايضاتعلموهي،الحقيقةتقوللنبانه!اتعلمفهي،عنهحديثها

يقفوقمنتفخةامرأةبينهماشخاصاترىانتخطيعانها،بعيدايمدلمكانتكماالمرةهذهنفسطمحلىتنطويلمنانها،تكنبفناة(ولليست

2نتستطيعانهالوتتمنى،مكا.هافيسيقعدترا"من..الباصبا.نرظاروتزيح،مههنواحدةكلفشفةعلىاشتفهامعلامةستدد،تفعل

قصيدةعلبوعلقتعرفتهافيبهلاخننفظتاذن،معهامقعدهاتأخداليهماتستميلحتىجدابةفتاةببستبانهار؟وسهنمنبليدااكنقادا

لا..جميلة.الرجال

***الصبينزولبعدجانثها(لىقعدالسوداءالبذلةصاحببانستقول

باوالا،الاخطبوطارج!لؤاهـرأتالمنتفخةالمرأةهذهبانتجزمافهاتردرأ!ا،الساعةعنسألهابانحديههثهوبدأ،؟لنجمةموقفعئد

-انتريدكأنهاايهاالتفتتلقد،شعرهامرخرةعلىنظراتهاتجمدتيحدثلمماشيئاكأنعبوسهافيبقيتبل،ايهتنظرولم،عليه

هـلىلالرتاحانهابل،اليهاتسننمعانلا.لريدانها،ماشيئالهاتقوللهاويقول،مضطرقيبهـلماتيعتئرراحلهاهمالهاراىماوعئد

...لا-لعرفهانسانحد؟ثهـاولوانه،زمنقذفيهيفكرشريفلغرضعليهايتعرفانيريدبانه

.؟اليهاهوتحدثاذالالرتاعا.نراهاتئعرتكنلملكنولم،أليهنظرهايلفتانمرةمناكعر،قبلمن

فظراتهاانمنتتأممدان؟شتطاعتالمننقضةالمرأةالىتطلتعندورا.".هذاتصرفهعنر؟ضيةكانتانسميداسيكونوانه..بوجودء

انلاتريدشيءح!وثتئتظركأنهانسعرهامرخرةعلىمتجمدةلاتزالالي!ابثرثركانعندماصافنةبقيتوانها،كميرةاشياءلهنستقول

وكانت،الخلفيالمقعدالىراسهااد(رتانهاحتى،منظرهبفوتهاانسوعهذاتكرءلانها،اسئلتهعلىتجيبهاندونالخافتبصوته

ارجلعنراسكاتنعدلمذلكوعع،واحدةنقطةفينرخجمعنظواتها.تعجبهالمعليهابالتعرفطريقتهولان،الرجالمن

عومتانما،شعرهافيينغلبشيءتشعرتعدلمانهارغم،ألاخلإوظبقلهلموانهتجيبهاهل،أسمهعناحداهنسألتهالوتجماوفكرت

المقعد،تلبسانت!ولكأنهاخةمحرةالمتا(رأةتململتعندءانفسهاءا!.لهنستقول،اسمههوالنوعهذامنواحدبهينطقلفظاولان،لها

ثم،مرخرتهاكملأءاندونمنهاصبعموضعتتركانلانريدكلئهااولتزم،شهـلهعنسالنهاواذا،الوه!عبدحافظ..حا!م!الم!مهبان

لاتتسع؟ئها،السيارةهذءعدمؤلماضيقما":و!لتقليلاعليهاعالتوان!"،شيءامرءمنيهمها2كلئهاتقولثم،براسهاوتميلشفتيها

"..لشخمسينتصرفهادهشهاعندماتت!كداناستطاعتلكنها،طويلااليهتنظرلم

...فيهويملقظهرهافيينفذدبوساانلواللحظةهذهفيتمثت.سوداءبذلةيرتديجئاباسمربانه

..جديدمنشعرهانحوتزحفالاخطبو!ارجلانتشعركانتبي!ااحداهن!ا!قول!ر،لهلا!ا!يلمنهاانهنمنيقينعلىانها

اندون؟لمدةتلكطو؟لور؟عابقيلقد،توهمتكمامنهالهرب،*تحدئتاذهالولثئا!خسرلن؟وافي،تعوضلنفرصةاضاعتقدبانها

عنرألهاابعد!عنسانفسهمنخجلأترا"،بوجودهيثعرهاهلىاتصرفىهاعلىمايومفيشندم؟.لهااخوىتضيفوقد،اليه

اصابعه؟"كانانلايهمهابانها،بنفس!تثقانسانةبانهابكبرياءستجيبهنلكنها

لايبعدالثيالسابق(لموقفعندتنزلانعلىعزمتقدكانت.لايفراوفيهايفكرمنمنالك

عنرمسامقعدهالىتتطلعلانرغبةبهاكانت،صديقتهابيتعنكيرا،ائسسرمسند(لىظهرهاوشدت،؟لارضعلىبرجليهاوضغطت

الىي!مافم!"مكازرفنيجلىمنترىانتريدربما،تنهضترقصاتيالسنبلةتحصدانتريدكانهاشعرهاومسحتمالتثم

و(ستئد!،شعرهامسحتثم،واصلحتهالباصعندما!توقففستانها.جبينهاعلى

ق!دأصابعهاانملالأكد!سرءانانما..لتنهضمقم!امقبضالى...لايفراوفيهايفكرمنهنالكممانانلايهمها

شعرها.فيينغلبشيءاحستعثرماالمقبضعلىيبستقيهايفكرافيتتمنى*؟*لو؟هذهلنفسهاتغفرانتستطيعهل

خليةكاق،اللحظةتلكفينفسهاعلىسيطرشعورايلالعرف(نهالالرداتراها،منهايهرب)مالسوداءالبذلةصاحبانلو،ءاانسان

الهواءعنهمافيمنعرئتيهاعلىيضغطقلبهاكان،ظهرهاعلىتلأبنمل؟شببثاوسمالهابجالبها*نقعداذاعليه

ادراطما.؟.اذن*ضبوطهو..صغيرةقيتورقةمن*عاريئىتها...لايفكر؟وببه!ايفكرمنهنالككانانلايهمها

امابمهان،ذلكبكونانلابمكن..لا،مابشىءعالقاشعره!ايكونانر!ر....مهزوزةاتجعةنصفشتنيهامنجانبءلىووضعت

كبملارالتالنملفخلية،واهمةمحنلمائها،رقبتهاالىتصلعاد(ر!فولىفي!!تعشعابهااستقدكانتمدرسيةقصةتذكرت

.ببطءظهرهاعلىعنقودلافتطافداليةتسلقعبثاحاولثعلبابانتقولالقصةان،يلاولى

كنلملانها،منهايهربلناللذيذالخدرذلكانتعتقدكانتفيقالاليهالوصوليستطعبموعئ!ما،منظرهاـستهواهعنهاعنب

الباصانتعلمكانت،كالخنزيرمنت!ةامرأةجانبه!ا؟لىتقعدانتتصود!.،(حلبفييته2رحصرمهثا"ثنفسه

تندمانتحاوللنوانها،وراعاصديقتهابيتستتركوانها،سيتحركاصابعكلألتبينما،؟سنافهابينمحبوسةاـلسفلىشفتهاكانت

جانبهاالىسيقعدبمناللحظةتلكفيتفكر-كلنلملكنها،ذلكعلىلماذ؟...اثمعدكفعلىي!شريحالئيالطويلشعرهاكتحسسبىيدها
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.!!،قربهعنهاببعدهويستب!لهويقومانتتصظركازكهربما

قابي!طمهاومالتالمفقض"(لمو(ةتململتعئدهاتحرلثقدالباصكان

الآ!آ!لىذتحان"!.نسض!فوو،ها!.فهر!لمأتىالمرةهىهدهلان.فد!ر!

."لسحصس!لاسسعاعها،السمارمهههمهم!هاحعيدما)).وهبلص

لكنلأا،(لىنفنعهذأمئامرألعانبهبالىهيهانزعدمرزالنلهذملسس!

م.والغليانبمندعابالكوفنشعرال،،،المجيئيةالكتلثهذهمثلملاصاك

الفكئىتعتىشوؤ!روشصهمةمح!فئكلىتتحملانستصاوللكنها..عارإفالنوعهذ؟منواحد"تتصور

-ع...لهاشعظركلستنسيهابليهايخيقيكمااعظطبظطفارجعب،شي

ءييرونن.ىكربةلهذءنهايةفي*ذكرلنانها..بالقرف

833!3ءررفرى4133.بممىعلىدانهااحداليه!لاينتبهبطريقةتفهمهانتستطيعان!الوتتمنى

شعوها،ءناصببعهابعهمااذ(شعرهامنظصلثلهنلهمعنبسيعدلد

*.شيءكلمليهـمالياسد،)رالثهمغنهناكيكوييانتنافبنها

بثس!دةءليهففذذت،بذننبالىءونرزهـفام،مينيلباواغمضت

!!أرة01امامهاالذيالمقعدتحتباسترخاءتنبسطانرجلاهاكانتبينما
تمرفتكت،ل!ذلبئذئمع..بعبيهايعه.لماللاهم"مللف(ق؟!لم؟،عمه

الاسمربناية"ألغميقالخندقراس-سورلاشارعالىتصيرانانها.بهفتدحق.بنزلحون!تنتظرههل،تفعلماذا

،كونانالمحتهلمنانه،بعدتعرفهلموهيالضعفهـنالدرجةهذه
*

ببرل.عطيمنائسعا!4

يشر+ات!ستسر!،مقعدووا.نغادرانوقبل..الةادمالموقفعندشنزلاـدن

برهكنع!اومجردصادقا!ولى؟لنظرةحكمانترومنف!،أيهنظرة

ليرةل3وريلولصلبنانفي!ف!لمسععتدماقاجهابضرباتشعرتأذاانها،بعدفيمابهتتاثر(ن

ن"د،ن،راءهاالئزولعلىسسجعهكأابتسامبطرففسضخصه،اليه
استرلينيارجنيهالا.إخارنجأفي/أعببهتقطعفاشبةلستكوناليهتهانونفانو*،كبرياة"(؟بهلفيءينالها

ييولارايل6او3.(ببيريبفلهتاكيركل

نجعه.فيملتذهتلن1تذافلانها،ذلكمنلمظلرلييلكرلن؟ئها

يئولايلاير01.اريسي!فيالمحتمحرمنوبن،عبيعيثكيربقل!اتشمركانت،البقهنولفرذههل

ريالا015لارنجبنتبفيمنمتأكدةكانتلاهذلكومع،حولهـاءيئعميعقذ!عر(بمئليلاحظبن

ا"رعفب1،انتينهضلنوقيحه،فنيهبمسحتعندملبرتعفلمييهااـع

يعادلهامااو..لل25:الرسميةالاشتراكاتعندا!خزول-ختزمبانهاعرفكأنه،شعرهاعنتراحعتقد4ـلإخطبوط

مبللن*يلهئغئفهمممةتدفع..قمفهذآ

..نفمرنانتبينمب،قمامئئق(لذمنكمر19ملبهبهلىمسظبمملومبقفمر

شطحنلأعئلومع،للممربطكامعبهلستهقرتقم،ظيرهلبحترفئنعرقتهان

ميندلش"لرصرمئبمئتيالثبعبى"تئلمحياعءعئةيبنمل.مكيلست....لليهبرقسماءقلتنئلطا

6*لسرمتظبتقع.كادتلحئدما،تنصهاكانتبلسائلمنسممبملقلتي"ءكلك

الممر.؟صتيبزفي

ناتعلايلا*صهى*

لل!كايك:هذملصهيكقببقرينتللبيلليالهمرفي

الاينارتنمعلمج!مرايلىرق؟حست،البافيمقاعدمنمقعدرلىلحدقهمللملثبرمملللينببمد"

هذبلنمنباكدترلمق،شعرهقيعنقهبتنر؟ميقيجلمرمنيهباع

هاريطفبالبانةبذنقلذيذلفيمنينقهيهلىصممهن،مذصمه(لتعهيش

لتصغمه-اـليه(شنهارت؟لباتيهبلفييهئهمق،بتبلرغيمبقغمقءعايمتتكبتن

فييقعدصغيرطفليدهيشعرهماتداعبالتيالبدبانفوجئتمنها
الىالمراسلاتحه-

لو.،فتركتاهيئتقدب!لهاوقتفا،اليهاخيلوقد،بالسوادتلتف؟مرأةحجر

4123..يليببيروثش،الآدابمجلةاستطبرت،تهعكقدتمئدهبقئهبحييم،للممركعتب.ريئاسرهت،مكمههمق

"..."مهلكعلى:"لهايق!لالسثقتسممع؟ن

النئريقيخالدال!ذقيةلأ-
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،،كلهعثعحهعقي،ءكهكهقغغعقطغ!!.....".".سي كح؟4""مم!.* .؟كا.-كهب!-ص------!3.لصؤرقم-ير--حتنج!-ص----------ص---.بمأمم!**
القدرلوز-ت-ا

ءلتهرصخسيةزخلةء-نتباربيمناءأم
...الضفازرص-أحةلانمبقلبجرحمن

روترحفتىءن:روكبعءن..وخائب،مفاهـر

..المسحردىا.!دىهتيدهء-نفالتفىاغوارهافيين!داح4مقلصن

لا:هـر.التلا-تعق.اف،.وا،-؟بوالح

!.لالمشاء"ةوأءررم!فىأءا%وكفننى،عمركتاأوالبغبصدكحتقإلهخخ!ىلقة ...هـ-ثالجزاى.!ىءصام-

إفدرأزوا)حلم!--ها!وأدت.نا)ش!.أوصالهامنينس!ل

البب،رث!ك!بةمناعلم
ال!ورمجاهليلوأ-ةمضافيتعرم!كا.-كالمشانه!الاشباحمنصوبة4

:.قصربلاليلبسومهافىكسمحمهتفآجشال!النتمروقمت!شعلفلة!ا

الحجرصلتاعةاقبيةدجىوفي3لالدهشر.-..منموذةعما

البنترافهـف!ة5-ن0للرهـبدموا؟".ممه

...لثز!ديقلاطريقالطرؤافتلهابر
.....الطريقفىالذبابيأكلها

،صبجرسفريمميهولألطومىقماص!ت/،لديه..كفنللا سعجى
؟لعفن.رطودةفي%لارضلناعلم

سعرميللعارمواكب-أ

.:ء-الجزائر-فياءامأ للسلاممدينة!ىت!د

احرورلدلاوا!للمححاتر،لل-ربممقالع

أرااحراالضومحرورذ6راءفةأعمةو
لآ--1/..1(!--رخثلظ)ام!لو،ةوجثذ

النللا.أهـحقمقةاثماأد-ف!!احكاكإلة"لش-ررستأ(....الووازىءمدف،-!ي

.مرر-جعالفوبأ"زجلريا؟زرخحىو!زنسفا

...تجاربيمناءابما)إاف-حكالقوفاءصوب،ءكن

الخنلدق0ااًسنلج؟حار،بفىا3دءور-ةفى011.وال!اصءتوالذل.ةوبالردي

الشواحي.وممى!ى
اكرمائحنقنححلتالمنتادمغحهمىأأإئر-سسو كالمتتهأعد

المقابرفى،الصتبحورومنء؟

...القدربهالياهو01.المغاثلمرقرةمن

الصورمذلولةمضار!مت؟اه.نا؟ي!نهضبر كالبشارالكهفاهل

..المطرمطالع،كأن!+راذية/لم،د اصرابرأفيالاب!ق!تغهم
)"

الح!رملتاعةاقبيةدجىوص!ن...بالحناجرلأاالت7،وتهدر1
كفنبلاتسجىط!لةبقاياوهص.سحائبعنتبحثط
.لة. العفن.رطوبةفيالارضان..اءا!م..مسافروجدوللختعن

والمساربالدروبفيزروبى

(لحسنظافريروت،عائرنبعكلفيبر

.-!هكه!**!*!ه!،!!هكص**-صههيجععمسميرءحمعبمبرحعبمء!عمسع!حعم(حى
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ا--------ة----.----.-------!
ط!بص-.!ىلد!4إ!س3

-"?ءعص?-صصس?ءص?ءك!"???!ءبرصءبرءبرص?"-"".-??"م"م!-"-----"?حر?-ء"---جيع!
6-!مبملمحطق!!ر!--!دا

إ%-ا-01--.--31-
،مضمونةعيرجهاتعاتقعلىالمسئووليةبالقاءالقضيةسشءماا)تكطالمكرورذنةالاسطواهذهتقادمتلقد

ومن،ناحيةمنالجال1هذفيوتقصهابقحسورهانسلمأغنيةاسماعناعلىليعيدوأ.وجهىهاعلىيقلبونهامديروها

الوضعبعدتتمثللملانهاعشوائيةطريقةفمهياخرىناحية..العربيةالبلادفي"الادبأزمة"عنوانهاجعلوادامعة

الضروريةالوسائلاتخاذمنتتمكلنحتىللمشكلةالطبيعياصحابهاولكن..ريببلامشاهداواقعماتصفاضصنيةوهي

..يكونانيجبكمماالسىالاسىلا-لىالموائمةحلايجادالىاويسعون"الازمة"تحلصليحاولونعندما.

بمفهومنارأيىفيفيتصللةالمش!تصورفيالخطأواما،الحقي!وخ!عهماعنبمعزلاليهاالنظرالىيعمدون،لها

ادواؤنا.تكمنللمفهوع!هذافيلانه.."إاعمل"الشانعالمنتجبا،نشانرتبطة5اجتماعيةكظاهرةيتناولونهافلأ

استعراضهارلأى،للكفايةفيهبمابلورتهمننتمكنو)كي."الفكرياًنتاجهلهمايقدءااتىبالبيئةللمختافةعلاقاتهفي

العامسلوكناعلىبهينطبعالذيوضعهفيالقارىءمعيقررونفهم.لليهونظرتهاانتاجهمنالبيئةهذهوبموقف

:.بةوجماعاتا!راداللجيلادراءمنألشيوخادبانمنواضحهومابحق

الذيالمستنيرالشبابمنضائعاقطيعانرىفنحن-التماريخية"المرحلمطالببكليفيلااصبحقدالماضي

،إلالاموعذاباتالحرمانمذلاتويعاني،الجوعيقتاتيلاحظونكما..اليومالعربيالعالميجتازهاالتيالراهنة

تتحدىالتيالحواجزهذهكلمنبالرغميحل!ولوالذيالفكريالانتاجنوعيةتتضمنهأالتيالمتباينةالقصورضروب

جلهدا،"جاانتل"لللمجتمعويقدم"يعمل"ان،مصيرهفينوهون..الجيلهذاادباءمنالشبابيقدمهالذي

ومعهم،بلااخرينانسانيتهتحقيقسبيلفىالحفرنقطةمنالىينتقلونعندماولكنهم،التنويهويطيلونالمعطياتبهـذه

دعممنتمكنهبناءةبايجابيةيؤازرهمنيجدلاانهالاوضعفيالماثلالشطرواعنيالمسألةمنالثانيالشطر

-"الضروريتكاملهاانجازبغيةرحابهاوتوسيع،ذ.تيته-ع!نينمغريباموقفاالقضيةمنيتخذلأوننراهم،لهماحل

الفرديالتازرمننادرةهحالاتبالاستعناء،والحيإةالمجتمعمنل"المش!تصورفيالخطأوعن،انبجامنالسلبية

يحلولاوالحظوطالصدفيشبهلمايرضخالذيالمؤقتإوهذاألىاتجاههمفيفتتممل3السلبيةاما..اخرجانب

مرتبطةاجتماعيةكقضيةاعنيالكبيرنطاقهمافيالمنتكالمةالذي،العطفواستجلابالاستجداءمنالفريدالنوع

..التاريخمسارعلىبالاجيال"الرسميةالجهات"-و(،الحكومات"دعوةفييتلخص

بوصفه)-الفكري"العمل"مفهوماننرىكصا-ورحسد،والمفكرينألادباع"بتشجمع"يدعونههـ!ا/الى

يى،ورضراجتماعيا)"نتاجماو"،ياحيونسانياا"جهدا"نهموكأ،منهمقينللمتهو"زاتمعو"و"ئزجول"

جهدايعن-والكيفاحيثالكممن-قيمتهفىبقللاعىاىؤوليةالم!بعبءاكأواانالدعوةهذهبممليريد،ون

ومطالبهاالمجتمعاتحياةعليهتقومممما،اخرينوانتاجهـ-ؤولحض!مصنساحتهمررزواوان،وحدهاالجهاثتلك

بعد"يمخلسلماالمفهومهذانرى-اوالحضاريةالمعش!يةالد!يسحرانالىهنماومن..الصددهذافيالحقيقية

اللاشعوربمنطقتيالمتلبسىألاعتبارذلكمناذهاننافيالمشكلةتظل،االمطلوبالاحسعانتقديمالىالمدعوةالجهات

كلفييرىالذيالاعتباروهو،نفسيتنافيوالشعوربصبرهقذرعاالاملاءلمطمارهش!ءةالادويظلى،معلقة

فميغناءبكبيرليس"عقليترف"مجرد"فكريعمل"ءاوكثيرا"-والجلدللصبرذويمنكانانشقائهعلى

حاجة"الاحوالاحسنفيهواوا"العملية"الحياةاللجوءغيريملكفلا،بالصراخرلوذهواو-"....يكون

يملاونامفراغااوقاتهممنيجد،ونمنبهايلوذقد"كماليةفتئتماالتىالمكرورذالقديمةالاسطوانةتلكادارةالى

فيانهعلى،الفراغهذاتوافرمااذاالمسليالكملبهذا-جديدمنلتستأنف،ثابتمحورعلىنفسهاحولتدور

الن!اسمنلفريقمشغلةيكونانيعدول!مظاهرهكل..المازومةالتاحبةاغنيتها-الابدالىوربما-

ابتداععلىسحريةقدرةيمتلكونالذينلميينالتأمالحالمينءلى)-إلمقترحة"المعونات"و"الجوائز"انوبمل"

عنبهاليتعزواانفسهمبهايخدعونخيالية"قصور"والتحيزالمجاملاتمنخلوهافرضوعلى،وجودهافرض

ذاالاخرينبهاويخدعون،الحياةيواقعق"اكواخهم"لضائقةوجذر؟شاملاحلاتقدملا-!التقديرفيوالخط

انهم...الارضفياقدامهميثبتماكلعنبهايلهونجهمعليهساالحكمعنلناعدى3فلا،جميعاوالمفكرينالادباء

المعمورةهذهفيبضاعةأزهديبيعونلانهمفاشلونتجارمنبالتخلحىتكتفيلانهاجوهرهافيسلبيمةطريقةبلفها.
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أصنا!أرخصمنمطبوعةاوراقشكل!يوثزويجهإ..الالفافهي

لتحضس!محتماجالشابهدألنفيالتفكراما..ةالور!احتقارعلىجوهرهفيينطويالمفهومهداانوواضح

من.نوسعكتبآقتناءوالى،مراجعشراءالىالعملذدكالحالسمالنقيضانهاعلىواتخاذها،"للكلمة"دفين

بكليتهيتفرغلكيحتاج5هوله،،احتصاصهئرةدق2لمحااويجعلهايضهاف!المنال!لمةرفرغالذيالاصر،((للفعل!

ولاالمعيظميدفا!هبضمانتتصلحيويةلوازع!ألىلعمدهلعنصرالحقيقةفيفاقداي،لحتواهفاقدشكلمجرد

أموررلمهافهذه..مقابلبدونالمجتمعهزرافييجدلمهمالا.ور"بغيرمعشىالكهأورغيرراوحكالجثةالاحياءءنفضلاةالب

المبداحيثمنهنادمنامهـلبااوضوعلهاشأنلا"مادية"داموما،الهوانمنالدىهذاعلىالكلمة،دامتوما

لظمليالنهووهل:ادفكريممللىاسطوريمفهوماهـ،مفءفر،بالكلمةمتذرغظاالاخرينالىسبيلهيتخذالفكر

اللفظية""المحاصيلاصبحتاومتى..؟أكالعمل"عمل"اصظحوبالتالي،العلاقةلهذهالاخرهومهاناالفكراصنح

روخلا،الححناعيةا!الزراعيةللمحاصيلقيمتهافيمعادلةانيعمدتحتى.."العمل"هـححاسمتقابلفي"الفكر"

..؟!والكيفالكمحيثمنعم،الجامعيينالطلبةمنأ)كثيريندىؤالالىمرةمناكثر

المعطياتز)وثواانإ"العباقرة"ال!شبانايهما.تحاولوالا-انهءلىفأجمعوا،"الفكريالعمل"عبارةمنيفهمونه

فيالزهدعلىابشوبونوانتم،المادةبادرانالروحيةعملالفكرانمت"المقصودليس"مجازبدتعبير"مجرد

تسفواولا..!والروحالمعنىأمعاالىتنتمونلانكمالمادةهـيو(نمما،الاحرى:والبهودالاعمللن5كغيرهجهداو

في"الشغيلة))دركالىالرفيعالسماويبمسحتواكماللفظتصمنفللتي،.الخرفة"البلاخصية"الظاهرةتلك

!والارواحألملائكهزمرةمن،،م..والمصانعالمزارعاللفظ:فهيالحقيه"فاما،ومجازاحقيقة:قسممين

حيرلامالامنفهـلكمالسغبةافعاتقرصتكمماإذاوحتىبهإريدمافهوالمجازواما،الاصايموضوعهعلىالدال

وا..!الخلاقةعقولكمويحمهرقرائحكميشحذكفيلاساتذتهميقولكماأللغةاصلفيلهالموضوعالمعنىغير

الحكيمالمأثورروعةفيالماثلالزهررة،نونعنلشذ.ون.إ..الظل!غيون

فيالمفكرينروعظميمتالمثم..؟!"تصحواجوعوا"فيخاطىءتحمورعاىأنطوأئهافيخطرةجدنظردوهذه

.؟.معوزينالعربيالعالمهـنقبلغبهاوكأني،ءايتهفي"العمفللمفهوم"جذوره

:الثاءرقولا!سمعواوالتعبيرالتفكيرعمليةالىتنطريجعلهلمبلغماالسذاجة

شظفعلى"حب،نأرن"عاثرمصرفي"مقابلفي،!حىعضصوينشهـاطايعنبمعزل

(ال("حيانابن"صر5فيبإلعشبيقتاتبمعزلتتمانتوشكاليةءروليةانهعلىللمملنظرتهل

المدبدهذلبعدتبلغوالمالنكمالمح!ثلوطلعصركملأوأحمدلأواوالجهازالدماغفيالماثلةيآلادهالكيانديناميكيةكلعن

فيهاصىتتلا!التي"!الوجودوحدة"تحقق!نألارفع.الحيةالعضويةالبنيةبسائرالمتكاملةعلاقتهمافيالعصبي

الانسانبين-(ألاقلعلىالقوت3حيثمن)-إلفوارقكميامحصول!تنتججسمانيةآلية"فالعمل")وهكذا

تحقيقخطىمنريبولا7ساميةخثلوةوهي،والحيوانورر!ا.إ.(لفظيامحصولابتتجتأصايلهو"التفكير"و

الدائمةالمطاهراحدبدهىكما،والبشرالبها.ئمبينالسلواة،ش-الانحربلغهانيمكنمااقصئالنظرةهذهمثلت

قرابةمنصيةالعل"الداًروينيةالمدرسة"نظريةبهتناديلما.نت!وحىخمارةحصسيةبثمرجهاعةلاياجالاهذافيالعقاب

..!القرودواجدادهمالادميينبينءريقة-الظاهرةهذهبتحليلفادفعاستطردانانويلاوانا

ؤصثلءمعيننفسيجوعنالتعييرللىقحمعدتلقد-!لالتطمقت!جاتامادالى-واهميتهاخطورتهماءلى

تكبىنانالحال-بطبيعةالضروريمنوليس،خاصةعكلاىيههذايربطانأراداذااووأرىءاولفى..ر"ورللضرون!تائجه

تعبررمزيةصورةأنهماالمفهوممنلذ،نفسهاهيالتعابي!،والمجتمعافردافياوءؤثراتهقاتهبعارالفكريالنحنئ

ممستوياتتختلفقد.،معينةلمفهـوميةخاحسم!طهتعنذاتنتاث-جءاىرووخرشكلا،تكتنفهماالتيوالحصارذ

والجزئياتالمتعبيراًتفيلاخرواحدمبنصخطقهما!عالتدرج..بالغةاهمية

إ!الحالبطبىعةوالسذاجةآلتفاهةفي)والهمقوالسطريةاز!كاسا،هـوراحدىواخذنا،المفهومبهذاانتقلنافاذا

وتصدر،اواحدجوعنتشفحىمابكلبعدتطلولكنهاتطبيفاله،وجدن،توضيحيمثالبمثابةالهدامقالمعو

هحيالتيبالدلالةالصورةفييهتملمنمفردةءقليةعن".ألفشيةالمجسلأت"و(،الخنتردور"موقففينموذجيا

..واللبابالجوهررؤديانالطبيعيمنكانفقد..الشبانالمفكرينمن

يضطرهمالذينالضحايالىقوطالدربفييكثرلذلكأننا:الوركريألصمل"مجانية"الى،الشائعالمفهومذلك

روضوا7عماالتخليالىكليتهفيللعملالشائعالمفهومذلكو!كن،(،(متابل"-"عمل"لكلابانجميعلنسلم

نشر"امو(ج"بعنوانطويلقصبلأرمنالوفاابيلمحمودالب!ت)1(كناله،7،مطلق"فضلى"رللىوللفؤتلتويهةالمسلهذه

الصفحة.1السنة.2المجدد8العدد5191اغسطسالاديبمجلةفييكفيالحالةهذهفي،"الشبانلاحدفكريعمل"بح!دد

الماضي،الجيلشعراءاكبرم!وموابالوفامحمودانويلاحط15-،1اودارالراةعليهتتكرملن،لعما"كمقابلللمفكرالشاب

يجهلم-ن!مهلعؤةوهو،المفهوملهذاضعيةذهبوامنطليعةفيدأتيالتفضل:هنمابالتشجيعورهبون،"بالتشجيع"الننتر

عظيم.فيمكالهكشاعرعربييضعهمنالانحىدلصجلنا"روضهالعموهذاباخذمضضوعلىلايبعد،عليه
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اقلامهبموليسخروا،التفاهةبالوعةفينينغمسوأ،بجدوأه

."الناضج"مجتمعنمافيتروجالتيالصحافةفي

علىول،"الفا-نناتالسابحلت"واخبمار""للكواكب

بإإغرئر،بإنلنب.-ندكع-وهالذيالاهئرجالحماسمنألض!جيجلهذاالاكثر
للعادالكلاممنذلكونحو"أدبية"او"سياسيةمقالات"

الرمق.علىمجردألابقاءي!ضمنوألكىوذلك..مساءصباح

بل،بالانقراضمهددالمفكرالشبابمنالجيلهذاان

هذهأستمرتبالانحطاهـأذأمهددةالعربيةالثقافةان

ابتداءالمىؤوليننواجهانعلينماينبغيولذلك..للحال

..الخحمسبهبرأئرزا...خفرأءالىورعى،واررالالقد/وة!دوخزينلنعطيانفسنامن

..المندميوشيهما..خصراء.يظلفلا،"للعمل"مفهومنافيجذريبلنقلابالقيام

-الاروافوقوزربمرفمفهومهفيرورضياانفصماماتمثلترههـةعلىيعيشالمجتمع

..الضرإءالمعردة.رأياتبثبيمثل،!د!!!الااوو".نبصنفينتسسمحذمعوذةالتفسخ
...ورغيهاواصبحعقلهالغىمتخلفلمجتمعتصوريةخرافةغير

..رصاسأ!جوفي..وربزغردها"وأأحداانساشياعملا"هناكلن..ألهرطقةعاىيعيثى

..ثائربركانفوهةمنولكنه،ختصاسالاودائرةاوللوسيلةالدرجةفييخت!لف

..ألثغرمبت-م..شهيدالففيضرورتههكطالتىوالقيمةالنوعحيثمنذاتههويظل

..الطاهردمهمن..مخضوب"المتثيقف"نخلصانعلينايتعينتمومن..ئلح!يهـاة

..الفجربمسنما..عينيهكحلقدالعملانونعلمه،اليدويلملعملللتقهـليدياحتقارهمن

..البيضاءبرايته..والتفا!عوالا،التفكيرء)ىودليل!اغكرمىلأزموي2اليد

هـ.ألظلماتفييلمح..ووميضللاكثرفيهواو،الالاتغيرفيتوجدلااليةمجرد

..الاسوارخافحالهـةفيلعقلهفا.قدادميجثممانفيالحيةالاليةمننوع

..المثوارالافاعينمنوالانطنالرا!يالصاحزخطحسانيجبكمأ..الجنون

النجماتلافلأعينمن!حياتهاننعلمهبان،"للكلمة"احتقارهدنعموماالشعبي

!د.اآ!عما!حلة)ا!ا!زيغيرىلىلثسيدتلوالعجماواتمنحدرألىتتردى

001(أهولاكو"عساكردامماتقلبلهماضرور-قعنيلالخرىبصورةعنهمعبرالمملهو ..!إالفتاكوالطاعون.........ادلا

...ألاحراراقظعها..و!ود""مجانمةعلىرجعةغيروالىنهاإياالقضأءلححاكمما

..الاشرأريحيالنإن5ءا-ور"بدرهيه(مقابل-عمل:)كل!:ورمم!ل!*قىلى*ن،العمل

ثل!..برو!هـدجم-ا*افأهنالكدامما-كماطبعماوالالسلامى-العرجمبماالعالمباستثناء-عا!!اكدفي
1(عع!ولء))كللففالوهنالكدأممارووب!منهاتاؤيزالمبواعخي:اًلمحتملةالعوالمكل!يمطصق!ةهى

.7ننىوو:".رمدي-لصبحاز3-نفعسهفالال.،اابالاخرق"ليؤءضونلمنبالنسبة

..الموعدوت!ر..بالروحالمبلمدأصجثمنمرصودذويالاحىراالنعيهمكروبجعلقد

ال!..خضراء..جزائرن!استظلالذرنغى،دهمنءل!"ا"المعاماجن"،سخي"كمقابل،).

(ر../تجونالزكغصناءكمر"اخراووما"فيعليهارأزهمااصررما"دججاهم))!جماامدمو
..نيم!اتفي..بلاديوخ

،-....وزكاةك!ياموصةصئ

..حريهلسسبت.بةنجضراءلاإنيب!ب"المقايل"هذاا!نخسحىانينبغيولا

.......يتعينوانما.،فحسمب"النقديةالعملة"معنىيتضمن
..الدمويا،العصسالىرعم

..حمرالغرأءضمحا!أكحرا،والمحبةللتقديرهوألذي"ألاعتب،ر\)بعنحريقترنن1

..رزو1فتحهما..نعمانكنتلمئق.."الانس!،نلحجا..وحدهبىلحض-ز)-س"لانه

..أءاليضجزائرناارضسلتوشيىءلولينالمسىؤوجميع،ألك!!ةبض-هـف!ا"اتزمينان

.-.!وبالازهار..؟لغارفرادا،1ومجلاتلثرأودورهيئات:العربيالعالمفيفمةالثقا

!)ز!محموحمود3ثقامتةهليالب!ثوالىالاكفاءكلتجنيدالىمدعوون،وجماعات

..الض-بالمهدورةالبشريةوال!طاقاتجاتالامكاتللمثفيدهم

!(ا!+ربىالاربا"جمه!كأ"!الاةاللأمب-انسانيتهااو.نمزق،والقنو!الياستعلني
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اقلامهبموليسخروا،التفاهةبالوعةفينينغمسوأ،بجدوأه

."الناضج"مجتمعنمافيتروجالتيالصحافةفي

علىول،"الفا-نناتالسابحلت"واخبمار""للكواكب

بإإغرئر،بإنلنب.-ندكع-وهالذيالاهئرجالحماسمنألض!جيجلهذاالاكثر
للعادالكلاممنذلكونحو"أدبية"او"سياسيةمقالات"

الرمق.علىمجردألابقاءي!ضمنوألكىوذلك..مساءصباح

بل،بالانقراضمهددالمفكرالشبابمنالجيلهذاان

هذهأستمرتبالانحطاهـأذأمهددةالعربيةالثقافةان

ابتداءالمىؤوليننواجهانعلينماينبغيولذلك..للحال

..الخحمسبهبرأئرزا...خفرأءالىورعى،واررالالقد/وة!دوخزينلنعطيانفسنامن

..المندميوشيهما..خصراء.يظلفلا،"للعمل"مفهومنافيجذريبلنقلابالقيام

-الاروافوقوزربمرفمفهومهفيرورضياانفصماماتمثلترههـةعلىيعيشالمجتمع

..الضرإءالمعردة.رأياتبثبيمثل،!د!!!الااوو".نبصنفينتسسمحذمعوذةالتفسخ
...ورغيهاواصبحعقلهالغىمتخلفلمجتمعتصوريةخرافةغير

..رصاسأ!جوفي..وربزغردها"وأأحداانساشياعملا"هناكلن..ألهرطقةعاىيعيثى

..ثائربركانفوهةمنولكنه،ختصاسالاودائرةاوللوسيلةالدرجةفييخت!لف

..ألثغرمبت-م..شهيدالففيضرورتههكطالتىوالقيمةالنوعحيثمنذاتههويظل

..الطاهردمهمن..مخضوب"المتثيقف"نخلصانعلينايتعينتمومن..ئلح!يهـاة

..الفجربمسنما..عينيهكحلقدالعملانونعلمه،اليدويلملعملللتقهـليدياحتقارهمن

..البيضاءبرايته..والتفا!عوالا،التفكيرء)ىودليل!اغكرمىلأزموي2اليد

هـ.ألظلماتفييلمح..ووميضللاكثرفيهواو،الالاتغيرفيتوجدلااليةمجرد

..الاسوارخافحالهـةفيلعقلهفا.قدادميجثممانفيالحيةالاليةمننوع

..المثوارالافاعينمنوالانطنالرا!يالصاحزخطحسانيجبكمأ..الجنون

النجماتلافلأعينمن!حياتهاننعلمهبان،"للكلمة"احتقارهدنعموماالشعبي

!د.اآ!عما!حلة)ا!ا!زيغيرىلىلثسيدتلوالعجماواتمنحدرألىتتردى

001(أهولاكو"عساكردامماتقلبلهماضرور-قعنيلالخرىبصورةعنهمعبرالمملهو ..!إالفتاكوالطاعون.........ادلا

...ألاحراراقظعها..و!ود""مجانمةعلىرجعةغيروالىنهاإياالقضأءلححاكمما

..الاشرأريحيالنإن5ءا-ور"بدرهيه(مقابل-عمل:)كل!:ورمم!ل!*قىلى*ن،العمل

ثل!..برو!هـدجم-ا*افأهنالكدامما-كماطبعماوالالسلامى-العرجمبماالعالمباستثناء-عا!!اكدفي
1(عع!ولء))كللففالوهنالكدأممارووب!منهاتاؤيزالمبواعخي:اًلمحتملةالعوالمكل!يمطصق!ةهى

.7ننىوو:".رمدي-لصبحاز3-نفعسهفالال.،اابالاخرق"ليؤءضونلمنبالنسبة

..الموعدوت!ر..بالروحالمبلمدأصجثمنمرصودذويالاحىراالنعيهمكروبجعلقد

ال!..خضراء..جزائرن!استظلالذرنغى،دهمنءل!"ا"المعاماجن"،سخي"كمقابل،).

(ر../تجونالزكغصناءكمر"اخراووما"فيعليهارأزهمااصررما"دججاهم))!جماامدمو
..نيم!اتفي..بلاديوخ

،-....وزكاةك!ياموصةصئ

..حريهلسسبت.بةنجضراءلاإنيب!ب"المقايل"هذاا!نخسحىانينبغيولا

.......يتعينوانما.،فحسمب"النقديةالعملة"معنىيتضمن
..الدمويا،العصسالىرعم

..حمرالغرأءضمحا!أكحرا،والمحبةللتقديرهوألذي"ألاعتب،ر\)بعنحريقترنن1

..رزو1فتحهما..نعمانكنتلمئق.."الانس!،نلحجا..وحدهبىلحض-ز)-س"لانه

..أءاليضجزائرناارضسلتوشيىءلولينالمسىؤوجميع،ألك!!ةبض-هـف!ا"اتزمينان

.-.!وبالازهار..؟لغارفرادا،1ومجلاتلثرأودورهيئات:العربيالعالمفيفمةالثقا

!)ز!محموحمود3ثقامتةهليالب!ثوالىالاكفاءكلتجنيدالىمدعوون،وجماعات

..الض-بالمهدورةالبشريةوال!طاقاتجاتالامكاتللمثفيدهم

!(ا!+ربىالاربا"جمه!كأ"!الاةاللأمب-انسانيتهااو.نمزق،والقنو!الياستعلني

ارهاثبسميعمنفهل،القضيةهيتلك..والاحتقار
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-.!وشبأ
عادمايرجعانوانتظرتترقصكانتالحانةقلبفي

..51تهولبثتالنهدحولأشرطةمنالاعارية

واحدبحبيعشنوالنورياتالمجنونينالردفينحول

..بعدهعشقوهاألفالغابهفيزنجيأشعلهاناراكانت

ا!هيديهمابينسكبوأالفبعديستانسىلمبريلطيراكانت

قدءيهماعلىالذهبنثروااللونالافهـيونيالثببانيالجسد

العابدالقلبحادماأبداالوحشيالعينوبريق

..ترقصومضحت/القمحيالخدفيوالغمازة

انفاسهفيعرقتالافعلتماإاكالشعطاأنبارعة-

لهترقصالمقمرالليلفيكانت..الينبوعكمياه-رلئقة

بالناييرافقهاوهوإ!حمهـلوه-

الكلمنتنفلتهاهيانظررقصهعتنرةاحدى

حقلكفراشةشائقةالنوريهالراقصةفيأعيننماشدت

..كالرمحفارعةالجازحبالبينالمتلويالجسدفي

للصبحقبلالخيمةللىس!تعود..الهـغمازالنهدفي

البابعندأفتاهاوستنتظرتلهتكانتشوطاخرفيوصحونا

؟؟أيعودلكنمقعدعلىالمنديلوتمد

..رعيعودنبويةتحلفالمسحورينالروادأيدىوامتدت

ص!تالحانةقلبؤيبالفوزيرجعانيطهـمعكل

للرلأوادأدصغةفيلبو.ررززالتمالبلتهافارسيمسيأن

رقصهضننرةاحدىترقص..أنثىكانت

...المصقولبالقر.كالزهرهللنكهةعابقة

مجهولعلىالثابتةوالعين..الموزكثمارناضجة

!بالاجسادالصارخالانثىوعبير..دعهارفيقيهمسى

ألقصهاعيدكنتلماالحانهشباكمننجماتمسكقد

النوريهألعاشقةاحلامواراجعنبوتهتمسكلنلكنك

صحتهما"في"رفيقيهتفعذراءزالتماهيقصتهلاسمع

برفقالكأسينوقرعنماالبحرفييهعملفتىكانفارسها

..نبويهصحةفيمساءذاتزورقهمنود-عها

أيوبكاغز
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معهزم1فاه01?.--6/-
.---كا.حاشاطأ(/!"ة!9!!!ظ"ء

ئصألئصأبهبثيثئففصقوعبعةرةصب!صهعات-تصأبخ4..!ف!*-ور6-ص

-هنممتهدفمسخن"أسقهمهربيصقهتصطعتهىقصص"قلفنرفثصصءفثان!ص
!***-!ص

يفهمانخشيةذلكالىلجأولمله"الجبريينةأضدووضعه(17!ي!ا*لمس!!-لأ.-

أ7ادقدار"فيتنفيدعفخةدمصمعدكننهالجنبه،منميلاصسالق!رافالقالررئدقطنالاخئما!ل!لةبمغ(لد،ولةلر!!!دستالمفهوم3

عدىالانكالمنهبمالقدريةانوا!اؤطن،0.21ر......بمصعبحسعنالدكتورتاليف
الصثحه.!يميهولحع

الخاملة،(قصيتهفيليسىق!رءاننسىالذيالانسان":!الا!ر!،،مى!لارو!سهي؟ب!وت،أرجماالتإامنبمنشور(ت

همالمن!ب.اصحابعرففي"القدرية)،أنمعالخالقجهدءفيبل؟!ع!حعلا!ع!!ععم

"لقدر!يجحدونالذينالقومالجدلدضنابداليفاددىصهبحسنالدضتصرالصديقتضمل

الديمقراطيالنظاممنتحقالاقناعقوةن2صعبالدثنورويرىوسرقني،الكابعنوانواغرفي"الدولةلرجلالحديثالمفهوم"

النظامفيالقا!لدمتطلباتمنهيالتيالجماهرفيانطيرفوةمحل.محشوافوجدته،مطالعتهالىوالمناددةبحوئهفيبالتعمقمولفهشغف

صنهيالجماهرفيالتماثيرقوةاناعتقاديوفي.الاستبداديعن!طلبابودقتهايجلمزءفيلانه،تلخيصهاحاولولا،بطفاك!

الىتستندالانتخابية"لعارروانكذلكالديمقراطبمالنظاممشنلزماتمستفنولايةمتقلداأوبالسياسةمشتضلاانومااعتقد،ضخممجلد

الجماهير.فيانطيروسلأللجميع.تراءتهعن

،يعرفقارىءكلانيفرضمصطلحاتصعبالدثنورويشعملالسياسيوبين،يقودالئ!"الدولةرجل"بينالناسخلطلقد

يعنىمابايجافيعرففثيته،البحوثبهغ!عهدحديثواننامع،التمئيليالقائدوبينالخلالىالقائدبينالفر!وجهلوا،ي!نقادالذي

أ"ئمالموضوعلتبسطانن،والتةنوةراسيةالديماغوجيةواطلملاوليغاركيةوما،القائديذيارونكيشالناسوههلمص،الارأنلأنبئالشماتندذافعاء

افننعصسف.القارىءاختبارادمانواخوئن،ةادليئنمزايامنأيديتتناقرانيعب

ةأبم،الاسلامبموالحكلالديممقراكمةعنحد؟ثهفيالمؤلفقصابدءةالاشارة،بشخصيددألايمانمريدفدفييشيعانعلىقدوتهدوللقا"هد

طريقةوهي"،الاسلاميالحكمديرمقراطيةموضوعاثارةطريقةخطئتهاط!ظاتفيحاسمةبقراراتتحقيقهالفردالقائدوسعفيماالى

لحكم*مثلالنظامدضالديمقراذمةبانعأمافتراتصوعصودعطست!هـجالعلعلدقدرولاازمانتستكيمدلامماهـلتاريخمنالعصيبة

حكم!اكانالديمقراطيةكلديمقراطياالاللامبمبمالحك.كانفانالانسانفبمهوالافضلالقائد!ياران":لفالممقولمن(صحوليس

مسناعنمادءايرضاحفيةذلشوفقوقد"،فاسدفهئصوالاص!العصاودقصا،"الع!اسمةاكاضخيةالسالحةفيالاةضلللامةاناختماره

،لديمقرا!ية.مفووبم."الممكنفن"وكوثها!العياسةاالتمائعللوعفتضحيح

لهلمالهرببىالمفهتبم.ميالفائهظجليلةاخرىبأهثالكتافاوفيباببلمتالزعممماوالقائدمزاياءنصعبنرورالد3صدييويذةرني

السمياسيالمفرخلدونكوابنافلاطونوجههوريةرشدوابن،السياسةكاتباوكان،الايادييرممربنلقي!الجاهليالعربيللشاعرقصإةمن

.العامللعملالح!ديثالعلعيوالمغهـومفيهطينتر!!قومهالىفارسلهاالاكنابذيسابوريكسرىديوانفي

المجتمعفيالتحررثزعات"عنالختاميفصلهبالتنويهواخمىيقولثموالحذرالاشنعدادعلىويحثهماياهمكسرىغزو

الذبرعيالحقانعلىالدءنمنورببرمقالرائعالفصلهذاوفي"؟لعربيدركمللدأمرقمصوقليموا

فيائرممطبمفكرويعرفنا،التحررالىنزعةبالضرورةيعنبملاالحريةفبملا/مضطلعاالحرببأمرالنراعرحب

ةفتص،"تحرراماحرهة)ختابهةبئالفمابيعيهزمحهددوهـدع....

ساعدهالهمسرحاءارم!راالا
التعدجما؟قنعمي):بقولالةلضالتحررعرز(لحديثفيروعةالفصلهذاخشعابدمةروءحسلاةاولا

ذليدورذء*ةلرةلحقيقندوتجاهلنا،الابعادكليتحدهوالماركسيامورئنختهنمصهاللسلمسهد

يثليلمنتنقبملحال!هذبمالمصقيقبماحرجمينسهيةبالنتصمعبةهو.ماوالهـصمدمهأنبعنصنابعصفبظوالىمطلعفنالاعداءعلىمنهايريصم

هولمالقالللاانسانيهووما،تحزيئيهولمايستمصلاتركسيالرفعالهسنيولدولاعنكم
يعمسرهم!اليسعلدولسمع

يحار!لامجتمميهووما،بيداكلهوبمايقاوملاعملبمهوومامحلبم؟صفحة)القدريينمنبدلا"الاختياريين"أصطلاحالمرلفاطلقوفد
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بممقواحس.ببالتخطرلموالتحررللديمرقراطهيةجدي!مفاهيه!هوبمايصدلاحركيهووما،طائفياواقطابرأو1ئريعث!ههوبما

ثم،لفترةبهااحتفظيومياتفدونللعراقالبعيدةوبد!ءللهاالتجربةيعلىلايثاري4هووما،ازلجانيهوبمايقهرلاتنظيميهووما،سكوني

قوميةوهيببغدادالحريةجريدةفيمبدئياالمصفحاتهذهنشرلهاتيحيحوللااسعدلغدخالقتفا؟نيبناءهووما،انانبمهوبماعليه

.خاصكأبلميجمعهاثم،متزنةردودفامتناقضاتهذهوكل،اسعدبماضالرومانتيكيبالتذكرعنه

ماواوردساخرادبيباسلوبسليممصطفىشاكرالمدكنوركتبوقدعليهالحقيقيالوحيدوالمرد.الشيوعيالتحديعلى*خرينوردود

قيمةكانتهناومن،العراقيإنمنكشرةجماعاتمنهواكثرمثلهيعرف"..شعبولكللشعبناالكليالتحررتخقيقفيهو

احاسيسوعنالعراقعاشهالذيالجوعنصاثق.نعبرفهي،كراتهمةمحكمةعباراتفيالحقائقويسكبويجلييجيدصعبوالدكتور

عنوبعدهاالصورةوضوحفيدقيقةوهي.الفترة.نلكفبمالناستح!اولالشميوعيةان":قالالبارهذافيالخطابفصلهيبليغة

؟لمشورةالمذكراتانبل0عمليةخبرةمنتضمنتهبماصادقةالمبالغات.فيهماواخا!وانبلاعمقوهي،الالهيةجنورهمنالانساناجتثاث

جريدمديمنهانشرممااجزائهابعضفيتحفظااكترالكتابهذافياوسعهوالتاريخلانفتيسطه،الطبقيةبالحربالتاريختفسروهي

الاصل.من.نحفظااكتر(الحرية)فيوهيالحريةتركيبتفسروهي،طبقيةحروفمجردمنواشمل

عنالكيرينغفلةواررك،منطمشيوعبمرحف!ترةالمولفواكبنوعيةخلالمنالتركيبلهذاالمعنويوافتركيب،المجتمع

منولعل.اعيةواعميقةنطرةعلىبذلكفدل،يسجلانفاراداساليبهموالاجتماعيةالنفسيةالخلقوسائلكافةمتجاهلة،السائمغالانتاجوسائل

بخططللاحداثالكبرىالخطوطصلةيرىالمستقبلفيالحقبةهذهيورخالماديةبحاجاتهمسيراالانسانتصورو!كط.التركيبهذافيتوثرالتي

مشاكلمنذلكرافقوماقطعهاالتيوبالخطواتالشيوعيالحزبت!وهياذوالنفسيةوالعقليةالروحيةوعيهحاجاتكليةمنفتجررء

ومصمائب.وارهابالاقتصاديةالانطمة؟ليهاانزلتهالتيالشيئيةمنبتحريرءالانسان

.والشيوعيةالشعوبيةدي"فوجدمرتشهورخبرةالكاتبوعىظهرت(نفهيلهذا.صماءماديةايديولوجيةالهالىتحيلهالرجعية

الركبزحفتعرقلجمهـوريتناكيانفيهدممعاولوالانتهازيةوالمغوغائيةمستعبدةالاطولالامدفيانهاوالامحررةالغوريالقصيرالامدفي

وتاريخهالبلدلهذا"تريدقوةخاصةالمشيوعيةفبمورأى"العربي".الاولىمواطنهافيحتىاجلااوعاج!الهافنجاوزوالانسان

فيكراسملاحظاتهدون.والتسيرالنسف"وقيمهومثلهوتقاليدهوتراثهرعينرسم

...-عيمسعع!عمسشى

.....:.،اذيقود:.منهأمتاهرقومىمدكرإتمن

!سبسرواث!صوسدبمطوىكلهسرءامكا!يرىولد4.لاصحم،..

حذفعلىواضطرالكصرمنهافاتررأالكراس)صفحاتهاقل!فانا"

---.....مصطفىشحرالدكنورلقلم ..الومت؟ديوور،لكلمديمهاستطحممامصنهاجزاءودنن!ديبسليم

".يدركط.ص013-بروت،؟لطليعةدارمنشورات مى-!ععى

الشيوعةالمس!رةعنوتمميماتنظرياتلنايقدمانال!اتبيريدولاهيولا،يمتهنهااوالسياسةيهوىسياسيمذكراتهذهليست

وعشتهارأيتهاوتحار!ومصائ!ىحوادث"لعرضلكتفيلل،الشعولية.(
........اوعترا!اتمجموعةهيولا،معيناطارفييعملحزبيمذكرات

فهو،ساخرر(لونباسلوبيقدمها،"ألاخيرةالعنرةالاثهر!لنردو!بربهفردزجرقيفيلقرةسجلانهابل،-لثعخصيةتفاسر

"لمناضلإتبلسانحيناويتهـلم(المقدام؟لطليعيالحزب)بلهجةآنايتعمث

ويرجع،والاساليبللمفاهيمونقدتعليلالىيعودثم،(الثرفاءبميلهعرفجامعياستاذيومياتمنصفحاتانها.فننرماطارفي

حيانس!يحاذلككلمنوينح،وملرورط.ت!امنهالواقي!وريرالىا!افيبجدهوغرف،(لقيمةالابخماءقيوبدر؟ساتهالعلميللبح!ث

...الشاملةبالحريةوبايرمانهالعربيةبروحهعرفكما

ومرء،ساخر،(جاحظي)ومرة،اىكاجمطباثمرةوهو.للواقعمنهالىمنمع!اة!لتموز،1،ثورة،ابىاركةالتورةوجاءت

لماوشعرت-ذلكبمدوهو،اخاذةحيةمورةلمجب(صيركط)عهد!رايةنجرههـعف!اورأى،ومحطلأفيوواكبهاالاحر(رالمواطنين

وا"!لوالدارالكليةبينمعهوتتنقلجوهفيتعشيجعلك-تنعر.أرمربيةا!ل!دمعالوثيقا!امنومنالايجابيوالبناءالرامةمن

؟لمكفهر.الواسعالعراقجوفيموالمنفى
و!ن،عيومثمسحاباتالافقفيبتصتىطويلةفترة.نمضولم

واذا،تتصادموكتلتصطرعاتجاهاتفهناك،خطةدونجاءتالثورة

العربىاضاعلاما!وعةفيالشوالىثورةومنها.،وسيلةكديستغدالشيو!ابالحزب

الشعبو(ذا،الركابفييسرلامنوبكلبالقوميينلينكل،المومل

شعرهممنمقنطفاتمعالشعرعباقرةح!باةتعرضفيالعراقيونواذا،والكبتالارهابفيوافانينوسائليشهد

رهيبة.دوامة
ر.ق-

022---.-شعبانير!ليج:ترجمةبيرون-االمعارف!وزارةفيالتطورهدا؟لمذكراتيرقبكانبويقف

17هسركيسفرنسوا:"هيجوميكنور-2حتىالشيوعيالزحفويتحسسى،*نحرافبوادرفيرياولاوالجامعة

.ء2ايوبف!ادالدكور:"بوشكين-2فيالعراقيونواذا،والكبتألارهابفيوأفانينوسائلينسهد

02"ئرونطثارافأشربودلى4عينهويقنح.بويتمسكبمبشهيومنقوميلانهبل،!ة!ادتاو

...وبمشاهمداتهبنفسهويختبر،الشيوعيللمخطط(لعريضةالصوطعلى

55!ه!ممممو*!م!م!!ميويشه!وبعقوبةالعمارةفيمئفا.وفيالكوتفيمعتقلهفيا!مماليبه
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الرئيسيةالمناعباخلو(الممرمنغغلةوفي،"انتهازيةفمة"فيشعبي-واديبجاعاستاذ(لمرلفانتصركالمذكرأتتقرأوحين

،مندأولالهاعقي!مةلا؟مامهـق!تسوانتهازيةجماعةالىالبافيواعطواتفسهفيعرفث؟يت.تجاربهفيمعكويتدرجبالبداياتيبدأ،واحدآن

1حاديميةالمقاييسكلمتجاهلينالجامعةفيمماثلةخطواتواتخذواانا":فيقول،الموصلؤيالشوافثورةاثر!الشرفاء1المناضلببن)بله!جة

العجب.الناسورأى"للعماداتاوالانتهازيينالرفاقمنبشلة"فجا،وام،(مرةاقطابمنوانا،استعماريوذنبوعميل..خائنفنامرقومي

.الاوضاعلتبديلالكياتفيممتليهمطريقعنالشيوعيونوعملز!ت)وق!د(وإلاقطاعيين.بئالرجه)ب(لصلةوشد-!،القنوةالشواف

واضحا.مثلا(لادابكليةفيشاهدءومامصطفىشاكرالدكتورويتخذوالمتفجرانالاسلحةمختلفداريفي(ختزن،و)(الموصلحركةقبيلمصر

الحزبمنوحيهمستلهماالمرفاقمنبشلةنفسهيحيطالمميدرأىهناالكاتبيروجزورهذا."..(دمدمورصاصسعيدبوررشماشاتومنها

وزارةزمامبيدهمرفافىتأييدوالىالشرفاءكأالطبقالىمستنداالمعتيدشورةبعدوغرهمالقوميينلاعتقالى؟لشيوعيونوجهـهاالتيالتهماصناف

القبوا!قواعدتغيرفي،الشيوعيالمخططتنفيذويبد(،و(لجامعةالمعارفللخمطرنموذجبةقلميةصورةلكيقدمبلبهذايكتفيولا.الشواف

جموعوتتدفق،للدرجاتنظرولاامتحمانلامفتوحفالنابالكليةالىالاستفسارعنغنىفيوانت،بغدادبجامعةالادابكليةفيالشيوعي

جمهوريبمرسومفعبرواالتانوياتفيرسبوا(لذينالطلبةمنالزاحفينكلوفها،عتقاله1سببوعنلامثاله(الشرفاءالمناضلين)مقاومةعن

السراديبفيسنواتقضىممنوبعضهمءالشرفإالمناضلينمنوجلهممتشعبةوجريمته،"والوطنالشعببحقمجرماكنت"ويقوليعترف

(لتعبئة.هذهوبجنب.الكياتدينشاطهليستانففجاءوالسجونوتقدرمصيرالعلممحنةفترىلكيوضحهاولكنه(الرفاق)بنظرومعقمو

الخروجبروح"الطلبةجاءفقد.الشيوعيالحزبينفتهجديدتوجبه.الجماهريالحزببمنظارالنشءموجهيمهمةوتدرلثإلجامعيةالحرية

خرافة،والتز(مهفالدوام.معاهدممفيءاعلىوالسيطرةنظامكلعن-المخزوميم"رري(العبقري)الرؤيقةبعملا؟عترفلمانني"يقول

؟لاساتذةواخرام،بهاالكفريجبرجعيةوالمحاضراتالموادكمنوالذيكليتنالطلبةالشيوعيبالاتحادولا..-الجديدالادابكيةعميد

ومظاهراتوخطباتصفيقاالاليستالكاببةفيوالحياة،(مقيتةطبقية)ال!زبواجوكأالمعلمينبنقابةولا..الشبوعيالحؤببتوصبهولد

امانجاحثم،جة(زاتوتشييعشعاراتوكابة،معينةصحفوقراءاتاث!اركولمالثصيوعيللحزبءيتافيالدلمحايةحملةاباركولم..(لاحمر

العلمي،الاعدادوانهار."الخدماتتقديراساسعلىاوبالزحف...والهتافاتولهراتوالمبالمسراتولابالتبرعاتولابالخطبلاكيها

الماديةالنظرياتشرحعلىوقفاكانتانونيرةحيةفالمحاضراتالشيوعيوالحزب)الحؤبيظالنشطتجميدفيالزعمرغبةاشجبولم

رافقهاواذا))العربيةللقيموهدماللدينوتسغيهاوتدعيمهاوالشيوعيةعلىتقتصراصبحتوهذء)الوطنيةالجبهة(؟يدولمالتجميد(ضد

اذاوتافهةورجعيةمملةوهي،"مثلهومنالعربيالتاريخمنسخريةلاثراكادعاو(اليد!الد،موقراطيوالحزباليسارواقصىالشيوعييئ

زمرةانهابل،اثرالكيةلمجلسيبقولم.علميةاواكاديميةكانتا)كليةفيالجديدةالتعبئة-ريكوهكذا".الحكمفيالشيوعيالحزب

وعقدالخططورسمواللجانوالجداولى(لقبولبيدا،وتقررتتحكمالشيوعيالحزبوتوجيهاتتنظيمماتكافةمنالمسلبيبموقفهويعترف

ووهبت.الشيوعيالخطرمتابعةالاهدفلهاولشي،الاجتماعات"لاكاديميةنظرتهفيرجعيفهو،هناتئتهيلاامثالهجريمةولكن.فيها

.الزمرةهذءالىوسكرتاريتهاالاقسامرئاساتللانتروبولوجيتدريسهفيبضوئهيهتدولمالجديدالاحمرالنوريرلم

انتخاباتحكايةفهـانت،الشيوعيالمخططفيالثانيةالصوةوحاربتاستغللملانيوالوطن(لشعببحقخائنوانا":يقولاذ،(لكليةفي

.نعملوأجهاتيريل!الشيوعيفالحزب.(لمعلميننقابةثمالطلبةاتحادبمبادىءواتثميروالماديةالشيوعيةالنظرياتوتدمميملشرج..محاضراتن

الشيوعينانواضحاوكان.بالغةاهميةوللطلية،تخطيطهلتحقبقعلناالعاعلدةوهدم،(الشعوبأفيون)الدينولتسفيه،وانجلسمادكس

.نهديدالىالقبولبابفتحمنالحملةفنظموااقليةوالديموقراطيينخك"لنانهبل،"المالورأس؟لرجعيةومهاجمة(البورجوازية)-الخرافه

افحيازالىالانتخاباتمنالعربالطلنةاخراجالىافىائهماودلطليةولكنه"وتامرعريح،عظمىجرإمة...القوميةان"!لمريفهو،ايجمابيا

وتفديمالقوميبنبانسحابالقصةوانته!ت،الاداراتمنواضحينوتدخل:يصرحان(الشرفاء)الرفا!اليهايدفالتيالمناقشاتعنديتورعلم

اتحادولدوهكذا.الديموقر(طية-الشيوعية؟لقائمةهيواحدةقا"لمةالبلادمنطبيعيجزءالبلدهلىابانأومنقومياوسأبقىكنتبأني"

لهـلية1سياسةفيوليتحكمالشيوعيللحزباساسيةركيزةلمجصبحالطلبةوحضارنل!وتقاببدممول!تهمالعرببتاريخوافشر(عتزوانيالعربية

خمدمةفيالطلنةنشاطوليوجهواجتماعيةواداريةتعليمية(كليةاية)المست!نرللتوجيهجليةصورةلكقدمانهمعيترىالا"..وامجال!م

ا!حيوعي.(لحزب؟ثذلكأ!زموالتنظيمالكفيلةالسبللكرلمعموانهالجمامعيهالحياةفي-

ممالحعلى؟لسهر)ولاسم"لحريةفعاسم،هيمنةبفرض*تحادوباالشيوجمماللحزبتمهيديةمرحلةفهناكفجأةغتليمالحألةهذءولكن
وكانت..وناشئته(لبلدثقافةبتونجيهللاخذللثورةيوماولمنبدأت

داخلكليرقبون(للجوريةحراسا)اعضائهمناتخذ(الجمهورية!بداادرجاتعلى-بعدئذبانكما-الثقافةحقلديالشيوعيةالخطة

بيأىلممرخنى،ععو"لطلبةلخالف!سلافي؟لديموقبوارطةحرمتنهاولىعةالكلمهلدرلسخاطليةاتحادتكوينيتلوها،الجاسةوعلىالمعارلىارةوزاعلىبالسيطرة

..بم...اضشا"لىلمئتسبيالاتيةالمضفبيةثبم،شيوعيةمعلمينونقابةشيوعي

وشغلوا،بهموالتنكيلوفربهمخصومهملا!تجوابخامةغرمةاتخ!وا.التعليميةولبرامجهاوهلجامعة

و!ت!،و*جتماعاتوالموكبللمسراتبلاقناتانفسهم

حمايةوباسم.الكيةمدخلعلى"لامالحزبمطالبعليهايعلنونكبيرةفاحاطوا،الثوريالحماسوسط،خفياهادئاالشيوعيالزحفوب!أ

ال!ثعوارعفيالناستراقبالليلفيتسهرمنهمفرلىكانتالجمهوريةوزارةفيالكبيرةالر؟وسوحامروابعضابعضهميزكيالمعارف!لوزير

تحترالموظفو!*ساتلةوصار.المنشوراتتوزعوجماعك،والدرور،معينةجماعاتمنالوزارةبتخليعيمنوطبقا!ا؟نوافهموهاا!ارف

ليصرجعياومتأمر!لاباناح!عميصعحانويكفي،"لالحيورممةوزكو!،كجميمممااوالو!ارةمنالقوميةالعناعر(خرابمفيفنعى؟
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ليلتهموقضوا،الاساتذةمنزمرةمعالليلجوففياخذ.الكوتوضعنفسهالاكالعادوهذا.الطرداواتوقيفاوالضربرهننفسه

ادىنطخت!ملسعيارةالىنقلواثم(الاجراممكا!ة)مكنبفيتلكالمذكراتصاحبوهوصدفة؟حد!مغاب،المدرسينمناثنينلانهامخطة

محئاليمئعوا"انهـه!وعرفبارويارةتحيظث!رطةولاحظ،الموعودالسجنوتدخل،للخطر،الطائيحامدمحمدالدكتور،الثاذبحياةفتعرضت

اجمهوريةبافلق!م!يظهروا"يتجمعونالذين"الشرفاءالمئاضليناذىالاشنادبنهد،نارسالفيدورهللاتحادوكان.طويلاواستجوبهالجيتر

المناضلينفانببغدادذلكمنبقليلافلتواولئن،"وايذائنابأهانتنا.بعدئذللسجن

رغمحافلاا!صتقبالافاستقبلوهم(الكوتتنرؤاء)الىافياوصلواطريقعنالثيوبوندبرهالاتجماهنفسفي؟لمعلميننقاقيانتخابوكان

لاثواعتعرضواحيثا!جنبابعنداستقلوهم.للاسمارتهمتأصر..........ء..

....ولطمت،مبلهممن(لنمابهلالح"دوصعت،المعار!وزارةاقطابممثليهم
حتىصباالقادورات(عهيه!توحيث،المثبرةوا!"تافاتالشتائم......

.ورورت،المعلمببنولعلالتهديدولحمتهاالاعراءسداهاجهنميهحملة

خطر-!حقفلخطرحيأنه!وتعرضتبالهـراواتوفربوا،غمرتهمزمروررظمت،يشركواماللبسلكمنليسوالاناس)موية(ثمانماية

دلكط3-اهـجن،بابالسءيارة!بناتف!وةؤى-والغ؟وسالسكاكنء....
....ولرحتاله!مالعامونالم!واءورشح،القائمهلانجاحسبيلكلتسلك

الشرطة!منمرأىعلىاتوجبهفيالوزارةهـعتنعاونالنقابة.وراحتعنيفةمقاومةبعدالمحاولة

نوععنصورةيعطيناتالكللجنفيالكا.نبيستقر؟نوبعدالتوجيهوبدا.طبعاالمعارفوزارةاقطابهمالنقابةواقطابالجديد

الاعطرومختلفالمواقالوبةمشءلمفمنعجيبخليط))فهم،المعتقلبنمنزمرةووضعمنهمالكمبرينوفصلالمعلمينمنمئاتبنقل؟لجديد

جميعاكنا))يقولمرةبمعضر/بئو؟محود،"..والامزجةوالمهـنوالثقمادات.والكلبباتالمعارفمديرباتفيويلاتباعالموافي

ولأننا(!رفاءلااو(مغاضلينلاالانناالسجنالىجئناباننا!ركال!رياتوباسم،والاوضاعالظروفمشغلا،الشيوعيالحزبوعمل

..."الشمسورخ!قنصيالزاح!فالركحطنواكبامولانناقاهرونخونةف"دا،ـتذاتواجهات"يخلقانعاى،لمجمهورية4وصيانةالديموقراطية

غير.يتصم!ؤانه،الاعتقاللمرلغهمالانرظروبولوجياستاذكانواذاوارأد".المهنيةاوالاجننمايمهالمخدماتباغلفةمغلفةصرفةشيوعية

مناواتارعمن،خنثتازهاء"رتعرفلا(لساحقةالاظبية"يقولحينأ!هايتخذوانالمجتمعنواحيكافةفيلثاطهيبثأنبواسطتها-

."سببالاغق()هاتعرفلاالانخىوهياعمالهاومقراتبيوتهاالشضيبة)فنظيمعلىفعمل.اهداقه-و!لتحقيققوتهلاظهار؟ثوات

التحقيقاجراءبعضهمو،طلبامرهممنحيرةميالمعتقلونويبقى(،المرأةحقوقعنالدفاعرابطة)و(الملامانصار)و(الديموقر(طية

مناقلمهمتها!ققضتتحقيقلجئةجاءتواصيرا،جدوىدونمعهم(الطلبةاتحاد)ووالاقتصاديينوالمهنسمينوالاطباءالمعلمينونقابات

دقيقتينحوالىحصتهوتكون،معتقلاوثلائينوسننةمائةبينساعاتثقوحاول،غبرهااو(الفلاحيةالجمعياتاتحماد)و(/العمالنقابات)اتحادو

علىالمعلميننقابةاذتخاباتمئيالترشيحانالامنهايفهـث!لاالوفتمن.اخرىوبطرقبواسطتهاالشارععلىالسيطرة

كلر.اكاحتملاتةيخليدالقوميةالقائمةالذيوهو،الشيوعيللحزبذهبيةفرصةالشوافثورةوجاءت

للاتصالسبيلولاراديوولاصحفلا-المعتقلينعزلحديثويأتيكليستغلهاوهميةمؤامراتعنبالتحدثالجووكهربة(لازماتافتعالاعتاد

علىويخطذلكيعلنشيوعيوووو،السجنمأمورومضطيقات،الضارجيمنكلسحقالىطريقاالثورةهذءمنيجعلبانااحراءفما،لاغراعه

الجلسماتص*ىيحرموهو،(الشببوعيالحزبلاعداء)الموتالسجنجدارنننحمثولن.غجيبةارهابيةمسيرةفيادحكمالىالومولوالىخالفه

هذايريدلاالسجنخارجالشعبباندائماووهدد،للمعتقلينالمسائيةهـ-لىالموصللمجزرةوالتعبثةالاستعدادفيالحزبهدارورهنا-عن

.ذاكعنيرضىولاالتصرفمذكراتهفيرائد(الرفيق)اوضحانبعدالشوافحركةتحدث(ن

انعمارةالىل!بنفىالكوتسجنفيلشهرينحوالىالمؤلفويقضيهـنصرفةعسييةثورةرافقعمانتحثولن،ذلكمنخطيراجانبا

.العرا!ارجاءفيالمشيوعيالحزباعمالليشهد،بعقوبةالىومنهاابرز(بروليتاريةمحاكم)تشكيلومن،ونهبوحرروقتلسحل

وحسن-الشرطةلطفيقدرجعلهماوالاضطهادالاذىمنراىوقدوقدللقتلىالتقديراتنذكران(و،ومحاموتلميذقصاباهضاثها

ويراهمبل،عنهماش!يوعيوناكونهاالتيالقاتمةالمورةويتذكرمعاملتهمالشيوعيالارهابوابرزها،سبابهاعننتحد!لن،)الافثيلائةتجلازت

بالغمعوكنا"ؤيقولءليهمويثنبم"الاحمرالطاعونضدحصينادرعا"القومية؟لعربيةالعناصروتحطيمسبيلبكلالشيوعيةفرضومحاولة

منالكببربعضظصدقىلدرجةبلهاءكنابلالنعمةتلكنقدرلاالاسفاش!وة!ذه،التحررمسيرةطريقفيعقبةباعتبارهم؟رويدينو؟تهام

."ف!بهمواكاذيبو!ابفوضويينالشيوعيبندعايات.تذكرانمن

خلقوهالذيالارهابوجوالشيوعيينتحكمليرىحولهوينظرفسرفقد،جماعياعتقالمنالثورةتلاماالىبالاشارةولنكنف

ويثبرونشيويغيرشخعىكلحولالاشاعاتيطلقونفهـيم.واساليبهمتجميدتتقن"انهاوداوا،وجفنهمحسبالجمهوريةمصلحةالشيوعيون

أسهلوهل"وألاراصيفالاكاذيب"نبدوامةويحيطونهالشكوكحوله،"الثورةمعتتجاوبلاوالتي،المتامرةالخلاشةالرجعيةالعناع!ركافة

إ"الجمهوريةضدوالوقوفبالخيانةالازسانيتهمانمنالفترةتلكفيالرجعيةالعناصرفانالموصلخارجمعسكرفيفعلاالثورةحصلتفان

حتى،والرعبالشكوكمنء91وخلقواوالمخلالقيملنسفوسعو(الىالالوفبعشراتدفعولذا.ادناهالىاقصا.منالعرررفيمنتشرة

المثاضليناماميهاجمهالمانقريبهعنوالقريبصديقهعنالصديقتخلىاحدهمالاسلاونةمنسبعةالخضمهذافيوكانمتباينةلممدا!تقلات

الشيوعيينانبتحليلهالانتربولوجياسنناذويدرك.يرضيهمبماليتظاهر.المذكراتكالب

كلحطموا"اذ،روابطهبئفكمكالقائمبالمجتمعيعصفواانيرينرنر1اد17)ءلحاثهذامنيبدوكماالمنظمةيومياتهالكالببد8وقد

واباحنهمبت!لليمودفعواالاجتماعيةالمفماهيمبكافةوعصفواالخلقيهالقيم.959؟سنةاب22يوم-نشرفيما-وانتهى(9ء91سنة

الىوالتقاليدالسلولثوقواعدالمجتمعبسننالتزامهموعدموغوغائيتهمسجنوصلحتىدارهتركانمنذلاقاهلماناطنةصورةاعطاناوقد
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والمتآمرةالرجعيةالعناصرشلفيحرالشعب"ليؤكدالكلالبمنودهشة."حادةاجتماعيةأزمة

قدةالشدالحسالسيةكانتوهكذا."نشاطاتهموسحقالخونةتجميدوفيطريقالىلمحيلصونهم،خصومهممعنويةتحطيمالشيوعيوفىويحاول

الاعتقالأدهتلكوراء،الشيوعيالحزبواجهات،الش!عبيةللمنظماتصفح(؟تعلىذلكونشرالسابقةمعتقداتهممنالبراءةاعلانوهوخبيت

الوالسعة0،عنهمالضيقرفعاوسبيلهماخلاءفيلكليضمنواالحزبيةجريدتهـ"

بالدورقامتفقد،(الشعبيةالمقاومة)المنظماتتلكانث!-كلنوكان.الكوتسجناءمعفعلواكما

المشنوهةالليليةالمحر؟ساتوفي،الموصلباهاليال-ضكيلفيالاساسي.....-.

الشيوعيةلسيطرةمثلاالعمارهمديرنهميمصطعىشاكرالدكتورويرى
وعن،مزعومةاسلحةعنلحثاالدورتفتيثروفي،ة الكبير..المد

وكلالوأ.لاعقالهمالمثبوهينتدينقوميةمتتوراتاوووثائقمه!تمسكاتا!سووةور.رر،لواهملاحدلاسلطةالشيولمجينمنثلاثةيحكمهافالمدينة

ورئيسالشيوعىللحزبالمحليةاللجنةرئيسهوريفيومعلمالشيوعي

هيهذمنبالم!اعمالحرمهـمةالطرشهكووفيكالحيمدهيللس!باكترمنلمارالايفرتننمولفتبشهم.اللواءمعارفمديرجعلوءانتهاريورابعهمالمعلمينجمعية

ر...التغلغللهذاكللائمةالعمارةمدينةظروففيرى،قماملاالاستاذويقف

وهي.هدوءاوامنيبقفلم،والامنالجيشرجالاخماصصميما!بتوووا،مرعبشاذبثكلالاقطاعفيهايتمركرمهـدينة"فهي

اليقطةالحالعيولدةاكبرحت!مهـاطيل!تهاثوروشا)فالجمهوريةك!ثيةلجيشىحماةحرطليعةاخرىواقليات..الوطننجؤبةترتبطولاعربيةولاعراقيةلاواف!ه

فيالاوجهوثعمحرصهممنالوطنيحرمولم(الوطنلهناالحارسةوالخرابالاضطرابوسرى)ة،بسرعةالشيوعيةفانتشرت"موتورة

بشكلالارزلمهاكوسادالفوفىالريفوعمتالفسيمفيالنارسريان
الزبى.السيلبلغانوبعدالماضيالصيف

الناسسعوكمإ!دووةاوحكومةوجوديتخيلانمعهانسانيس!تطيعلا

كلفيساحقانجاحاالشيوعيالحزبواصابالاا؟رشهرجاءوماانتطاردونالزراعيالاصلاحقانونتطبيقفيالعمارةاهلانجازاتعن

وتتحرىالقبضوتلقيتقنشمسيطرةاثعيبة(لمقاومةفهذه"،مكانامامهوجدالنجاحهذاصاحبنافحصوحين،"لفكومياالروتين"

منالشبوعيوننظمهاالتي(الجمهوريةصيانةحماة)وهناك،"البيوتابىروليتارياجياعكلنعدد(تزعم)شاخ"فقد،البرولمتاريادكتالورية

دواثرفيتعيث"و؟لموظفينفبمتتحكم،والمستخدمينالموظفبنصغاروتصرفت..قصورهمواحتلوااصحابهاوطردواألاراضيعلىفاستولوا

فوقها،سلطةلاوكالهاتريدمنوتشلتريدمنقتهم"فسادا؟لدولهمساحاتفيشيوعيونوكأفةافرادها-اللواءفيالزراعيالاصلاحعصابة

("العميلةالحمراءالصحف"غيرحجبتاوالصدورعنالصحفواحتجبتيدخلانودونقانونيمبرردونوتأجيرابيعاالاراضيمنشاسعة

،امحلبشكلالعميل!لحزبسخرةصارخةحمراء"الاذاعةواصبحتتشهدوهكذا."رسميةدو!لرفييسجلاوحكوميةسإتفيذلك

الشعيببة.و(لمنظماتالمناضلينابطالعلىوقفالتلفزيونمناهج؟ما.المعروفواتجاههاالجمهوريةءشانينخارجفلاحيةثورةالغمارة

وز؟دةمئتسبيلكافة(كبرىتعبنة)اليرفافىاتمالشوافثورةوبعد-للحزبمنثورايعممفهو.حرجولاعنهفحثاللواءمعارفمدير

واسئدوهممحلهمرفاقاواحلواا!ارفمدراءكلفكسحواالمعارف.قإئلالمعلمين1فيويخطب،مدارسهعلىرسميثتاباطارفي؟لشيوعي

فيلهمالرماثيلواءتحديينسواولم،لضلالتهمعلىومفتشينبمعاونينوينشروها؟لماركسيةالمباديءالطلابيعلمواانالمملمينو؟جباتمن؟ن"

الوطنزواياالىومعلملالهمعلميهفشتتوا،المعلمينن!قابة(نتخاباتانصارمؤتمرحضورعلىوالمعلماتالمعلمينيكرءوهو،"الظرحينعلى

فيوالمعلماتالمعلمينمنواسعاعدداجمدواثم،لثرفاءبرفاقوابدلوهمويشاركالشعبيةالمقاومةملابسيرتدينفسهوهو.(لبصرةفيالسلام

للحزبالمحليةواللجانالطلبةاعتماداتتوصياتحسبالعرالىارجاء.الحرمةوانتهاكبالاذىللناسوالتعرضالسياراتتقنيشفياعكعا،ها

لرقابة؟لباقينواخضعوا،المعارفومدراء\،علميننقابةوفروعالشيوعيالىالثالثال!ثهر"اواخرفيسليممصطفىشآكرالدكتورواستدس

الطلبةاتحادوعلىألهمباعتقااوعزوافهمبادرةايةبدرتومتىشديدةلولبليجده،آنئذالصصكرية؟لاستخباراتممديرليقابلالرفاعورارة

.فوراالتنفيذالشعبيةوالمقاومةنجبرى،الفترةتلكفي-ألجمهوريةصيانةومهئدس*عتقا!قحركة

لاخذعتهيأاصبحوالهالكفايةفيهبمام!هدانهالمشميوعيللحزبوتراءىبنتيجةفيخرجاقوالهمالىويشنمعالعرا!إرجاءمنجمعابحضرته

بالحكمالشيوعيحزب"شعارهوطرجالحكمفيالمشاركةفطلب.ارسلطةوواجهاتهالعميلالحزببتدبوواحتجزواأعتقلواانهم"وهي،واضحة

وهنا".بالحكمالشيوعي-زبتريدملايينسبع"و،"عظيممطلب."مفتعلةوحراورملفنةبتهم

حرهـالجر-معالنحويبقصةتذكر-حسابيةع!مليةفيالكاتبيئخلماواخطر،الكبيرالمسؤولذلكمعالطريفحوارهمنيحدثناثم

وهيواحدةمنحميةنتيجةالىجهدبعدوينتهيالاحصاءسلامةليرىالاعتقآت،ولفلسفةالجمهورلةحمايةلمفهومدآثعاتهليلايسمعالهفيه

لا-سبعةمليون1،العراقشعبانوهيحتميةبديهيةمع*دطءسلامةقومي!حساسيةالشعبلدىتتكونثورةكلبعد"الكبرالمسؤوليقول

ملايين.كلتحفدادلىوب!ونبصدلىوتحددتعينانتستطيعالحسالسيةهذه

عب؟ناقولانويكنياياربعد(لفترةفنابعةبحاجة؟رانيولالها.وعلىويستجيبالثورة1يسايرلامنوكلورجعيوموتوروخلالنمتآمر

مسيرةو؟ستمرتاخرش!ليتخذالظاهرفيسحبالحكمفيالهشاركةفيالحساسيةهذءليستغلالشعبامامالمجارتفسحانالسلطة

مجلاهـدحصلتحين9591سنةتموز14!تىا!فرالشيوعي"الحزبوعلى،ولحساسيتهللشعبقالامرافن".هؤلاءكلعزلثمجيد

لانحاء(لدمويالالجاءنضفيمصطاتوظهرتالفوضورةالسويةكركوكاعتقاريكنولم.بمهمتهليقومللشعبكمنمر؟ن"لغكومية"ل!لطحه

كعبةاتحادمقرفيوجدماومنها،حينهافياوقفتالعراقمنعهـتس!؟تحاديكونانبدولا"ا،سروليستمراذالطريقهذاعن**سلالف

وتهدموتحرقتنسفلبيوررومخططاتخرائطءنبغدادفيالعر؟فيمخلص!شعبيةمنظماتشكولا؟دلىصهذهشعبيةجهةاوكليعكمهبة

.احيه.ويفنو(ويسحلويقتلواانيجببغدادفياحوفباسماءوقو!لمصمتقرةبعدالمسؤولوعلا".فاعتقلودالطرازهذامنانك!شعرء
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صوتينبعثحينفي،الدارويغادر،ملاخيفيودعه،اه،؟هملتتفقلاتبعلجعتيصداهةإبارإ،3قةإياثاملاالفعلردوكارإقلياالعياقواهنز

ذلشتجسدخىنتنو"عيتإشخصيةانقسمتءنتئل"عيليحدث،الصدىالصحفبعطهةإعادتط95سنفاتمفيبيانهفيالثيوعيللحزةهثفلي

بيتالى،سارةوتدخل."الظل)ء..هيجديدةبشخصيةالانقسام..المذكراتهذهنترمجالوكانللصطورالقومية

يرفض.ولكنه..قلبهاعليهتعرض..تحدثه..نتنلاتجلحبيبهاتإقفتتإك!ف،القغإميقالمنظماتطوأين:هذابعدالقارعءيهسالىوؤد

سارف":لهايقوثف.عقلهحديثألى.لليهتصغيصدبإقغبإبإيمدا؟العيبيغالقتإميغصمدتهتإهتئالعراتهعروبغواين؟الثثعيةالحرقغمن

نا..منيتطلبماذااتعرف"فتجيبه".بعقلكهيشيبيتشببليعنغنحفيالقبةجتآانالعراتمفيقثقانهايعيفوالكاتب

كلي.معشقلبي..0.51ظلهالىيفيءمنيطحقلصذرااقبإنبلاراد،الثيتإعيغالططةمنجبةانبيعرةإانارامأئما.بنفسهاتعييفها

".بوجوديتشعرلا..منيكلمةلانعيغائبوانتمعكمنجديةمحاولةاولىقدمانهيكفيه،هوادركهاكماالناسيفهمها؟ن

.ا.ء..0001.جديدطييهإبدايقالطسمومعيفق،عهنمها

له.المسرحيقلبطقلعاعيقحق.قةلظبةيجسمدالثاعيالالصتةهيبةسب.

ويحتضنهاسارةيغري،الانتهازي،الش!واني،الشرير،الاخر*نسان"!ه!،!ثي*حه!*

فيسرسماالمسرحتظهر.علىلا..ننيالشخصية"نجعاد"وتلصق؟.كالهبقل!ملههأإسسهي

عطقفللاسسانلاولى الحقمقةا..نتنائيتئويدخقل،يحرجثم..

،تياسانبعد.منهتهرتإ.ولجنتصعىسارقطنقلد،المسرتدبغ

ثم.ويقنعهاقأخذ.لارةووا"عاد".تتطةحرىة،!هاا!ةصول:.صفعة112-لروتالطببعةدار-فصولثلاثةفيمسرحية*
....مإ!،دع*ت"*دبأدد.ح..*هي***،*لا***ئإتإ؟

ويغنصب!عليها(لبابفيغلق،الخادمةبفيلق،نتنلأليلبيتالىيعود

-انه.ضمرولاوازعدونالمحايايقنرسيالذئبانه،الاخرىهيدارعنحدإخاصدرت،جدفيةفلسفيةمسرحية"الهاوية"

..الوحشالانسان.الملذاتانسانالقابهالىبتإااضاثوقد"كامةإسلاح"الفنانالنلقدبقلتإالطليعق
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!ي

-رفسورفئ--------------حى

دربنااناحس..السرابستجهضوربماالهةدهبفيانلحس

...بحبنامولهمنالشتماءلأكا!أنرفيقتيبااح!..عروقيفيئتسكن

9تس!الرملانإح!وربماوههضااعش،ل!..نكهتهالذبذة

...رق.لوالفحالمحط.بسمحىههانأحب(كبوتيرار!مطمقلتيأناحس

هواناعلى،رعدهؤبوأز،ءالمطوتصلبهانأنبيذ

..ينتفق..لنلتقيمنخصلةعينبكمندسرقتوانني

لملمناالذيتموزوان.0حنين!نالمجدولبقلبكوأققيالجمال

..اهاتناعلىيبكيا.0!الانين..الضياغعربدةأضلاعهحائرةزورقيوان

.الشفاهعلىتغل!حكايةعندناتموزرفيقتي..باللالتحلم

..خصبتموز!داقدالحمغيربيتناإناحىعميقةعميقةشواطىءض!نتبحث.

..حبتموزجزيرة..المحالطعامها

..النضاكونسغه..المياهباضلعمفروسة(..رف!يقتيياكمقلتيكلا

..آهلأنت،فمزفي..الحياهنوزعوانناحناجر،وهمناالئاحسى

الرمالفيواورفي..موجةالصغارلاخوتن،عنبترؤاهوربمل

..رفيقتييا..امناللارضوم!جة..وعسلت

وموجهموجةالفوللرفاق.(لعنبيهصرالوسيمخطوكوان

كيلانيعدنلندمشقجاعة..تتعبلاشفاههماوهمنماأعناببخيلة

.*لوانمنكعراتحتوينشطيعلاالاخرانيعتقدسارترلان.سارترفعلكماميتةشخصيات

(لمسرحية.هدفهوهذا"ألاسماننحبانيجب،الانساننفهم"لكي.بالمرصادواقف،عدميتهفيخالدوهو،بالفعلميت!ئهعليهالقضاء

*نسمانان.محعدامعنىتفيدلا..هكذامطلقة"ا!لسان"ولفظةمرةكل-ففي"النظريةلهذهعكسحيةلشخصياتالههيةوتق!ديم

الدإخليةالفردظروفالغالبفيتحد!ها*شعانونوعية.انواءذاته!اتدركالاناان،الاخرحيالاجبراذانهاتجد،انيتهالأطتزاول

ظثر.نموذجالهاويةمسرحيةفيهنا"فملاخي"لثلك.والخارجيةتحتضن(نماطفلهاالامتحتضنحينما،*خرطريقعن،سواهاذاتفنن

مذاالتيكونتوالظروفالبشريةالعلاقاتيبينان"لفاغفلوقدالعهـثعقيقبلحينوههـلا.جسمهاجسممتحضن.ذاتهفيذاتها

انعصرنافيلاسطنمقنط!لااننأ.المحبالطيبللانسانالنموذج،(.معشوقته

ع!وانيا،يكون"نمنهنطلبهماكل،؟لحي!؟يرفضاناو،قديسايكون؟بدأتهقائمفردموهل..".*خر"هومنومن

النيكاب.!تكوا*ذئناكن"عاد"شعاريكونلا؟ن،فقطالطيب*نسان"ملاخي)،ليسالهديةمممرحيةفي*خران

فيكب!افراغاسدتقدالهاويةبانالقول*اخررااستطيعولاكما"الاخرونهوال!يم"كانفلاا.لذلك،،علا"؟يضاائةبل

فيها.تق!؟نيمكنكلمةاقلوتلك.العربيمسرحنامزيعانه.1لطيب؟لمحب*شعانهوداثما*خرضيس،سارتريقول

ت!يرسمير،انهاسوراءاوبيضاءواح!ةصور.ليستوالحقيقة.جميعاهدامن
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!يىلأ

مرصشص--ع

-صصقي-.!ي! --س-ص --لاحص

رعسعآععسهمور!!

جدتهـبانبعدفيماعلمخهالذيولكن،القرابةتلكصحةمدىادر:قائلاعلىعرفها(لذيالشقيقيعلمهمالاابتساماتهاوفيالينظرت

...البلدةهذءالىاصولهاببعضتمتلامهيم...الشاعر...الكبيرالاديب-

اولئككلبينالقصيرةالبناطيليرتدونكانواوحد!مهموأشقا؟هم:فقالت

طويلفضفاضاابيضشروالاارتديآلذيوحديكنتكما،اتلاميذاعرفه-

الجبلية.الماعزمنقطيعبينالابيضكالكلباظهريجعلنيفيما،الذيل:بالبقياليالتقنتثم

حتىنج!خرالذيالثالثالصففيانهامعمقعداولفيتجلسكانت؟تنسلماظنك...معاكنا-

ا!ائقوابنةلطفيالجندرمةابنةجانبيهاالىوتجلس،القاعةمنتصفوكان.الكبيرةألضحكةهذهببضحك*كبيرايكنلمفمهاولعل

الجندرمةابنةتجلبلمواذا،الاولالصففيوهماالبلم!فيالوحيدالىانظرمكانيفيانابقيتبيئما،اليهفصعدا،وملقدالباص

لهنيثقىالمقعدهذأفان،بعدالكلامت!ستطعلمالتيشقيقتهامعهاشبيههثوائروكان،اخرجبناكتفيالىوالتفت،حيظالباصموخرة

..!مقعدكلفيعشرةعشرةيرتصونالصبيانانمع،وحدمنمنتنبعثكأنت،بعجرفيهالقيالذيالماءمنتنبعثالتيبالدرائر

امامالحميركصفوفواقفبنبخبهنحننكونالذيالوقتشفيقدرتهلوالذيالماضيفيلك؟تصلتحتى،(تساعاوتزدأدالباصولى؟ء

خر1(لىطالبمنيئتقل،(براهبموالمعلم،ماطريومفيمائيةمطحنةوصدرهايداهاتحملهوبماثيابمنماترتديهوبانهـاقةالرشيقةبقامتها

ومقلبامجدبةسنةفي*زهارتتقرىاتيالنحلةبدقةاذنيهفيناظراالعبارشوردقةلهاالتيعينيهابأهدابقدرتهلو...حليمنوأذئاها

الايدي.ونظافة..اظافرناالىناظراثم،*عنا!حولالثي!ثناياالاشياءبهذءقصرتهلو،الصغيرةالساعةادواتتشبهالتيوبملامحها

في...ولونلون(لفمصبغةفيعمالكأنناالحبرعليهايزاكماقي!سحيقةاجيلامنكأنهبعيد(ماضيالبدا

منايضحككما،مناتضحك(لبل!بجا.لبواقفةهبىمحونالوقتهذ(بانهاعرفتلما"معاكنا"تقللملو..شقيقتهامعادهالمولو

البحرالصباجمعالمجىءلاعملالايزاولونالذينالحارةتلكرجالذلكفيبهاوجئتر!تقدوبأني،مرةمناكيرظهريعلىركبتقد

ينحىمنمناينحىوعندما..المدرسةاماميقومالليا!هىهذالى1الضحكبينالمستطيلةالقاعةتلكفيمتوازيينصفبنبينالطويل(لممر

يدخل.مناولهيممون،بالدخولويرذنيالله":قاللالمعلم1نهرنيانتهىقدالعقابد"نظننتوكلما،و؟لمتصفيقم

"...؟خرشوطا

المقعدعلىتقفاأن،الجندرمةابنةوالىاليهايطلبالمعلمهذاوكان

الديار"حملا"و"اوطانىالعرببلاد"و"موطني"و!رآن،يلاولوأحسست...البرتقانيمعطفهارايتالدوائرتلكمنواحدظوعلى

.-..أحسسستكما،تسقطلئلاامسلاممامنليبدلااللذينجنبيهابنعومة

صمعرهمامثيرمقد*لع!ا!فلأباأث!التعبعيقلحىوزرلالرغبملسومنهرسبظركالحننمثئالعماإ.منهاتمسهـنيالتيبرقبتيتعرزها.كانتالتيباكافرعا؟يضا

البلادمد؟رسفيتنشدكانتالتيالاناشيدهذهينشد!مرناوصار.بالدراسةعهصياولذلكوكأن...الابتدائنالثالثالصففيكنه

البلادفيماكلفيهماكاناللذينالصوتينبنبرةفيهاليح!س،سنةلاولصفنافيالوحيدةألانثىهيوكأنت..القاعةتكفيصفولىادبعةكنا

فيتنشبمافتئتالتيالثورةبطريقة،سواء؟ستقلالهالنيلحماسمن،هيملكهاكأنهاكلهاالمدرلىةنتو،1..تلميذاالثلاثينعنلايقلالني

وفديجريهاكاناقيالمفاوضةبكليقوسواء،فرئسادخولمنذالبلاد،الرابعالصفرئيسلثاني1و،الخامسالصفرئيسالكببرفشهقيقها.

..بالذات(لعامذلكفيربما..باريسفيالبلادالثالثالصفرئيصةوهي،الثانيالصفرئيسةتصغرهااليوشقيقتها

وكان-فيههيلانهاربما-الثالثبالصفم!ايند(اولكانلمعلم1وهذاالموز!رنالنافروالانفالكالحة؟لسمرةذاتالنحيفةالكبيرةوشقيقتها

لاكلادفانهااصبعهااما...طويلشديدبالح!الالها"لايسمع"تتح!ثوهي،*لوانمختلطصوفاتتسجيداهاكانت،السلة(علىفي

قهي..المدرسةصدرفيالعلمعببهايرفعالتي(لساريةكانهاتخفضطلهةبانفسهميرونالذينالمشباباولئكمعالخامسيالصفقاعةفي

وانكى..الموادمنماتبقىكلوفيالحسل!وفي..القراءةفيترفعهاهيكانتالتيال!رتفيكألشهادةالعام1هذسيتقدمالذي(لمنعلم،لجيل

الرابعالصفتلاميذاحديعجزعندماايضاترقعهاكا.قت(نهاهذامن..سنتينمنذوالعربي؟لافرنسيبقسميهانالتهاقد

ممساالصحيحالجوابتعرفوكلالت...المعلماسئلةعلى*جابةعنلمديرملكوالبيتوهي،صغيرةببوابةببيتهمتتصلالمدرسةكالت

الصفوفي..الصفذلكمنوحرتيش؟لصو(ن.ظهرعلىتركبيجعلهابصد،ألارجنتين؟لىهاجراللي(بيهممقامعليهميقوماليمائدهسة

التسميعةفيمرةمناكئر"الداعي)آدهرعلىترتفعكانتفقد،(لثالثولم"خاليابناء"يناديهممنفيهايكرالتيالبلدةهذه(لىنقلكل؟ق
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المقعدعلىيم!اوضعتحتىوحمراكراقتربت..ثانيةمرةوصاءتترتفعحتىعنهتنزللاىدالذيالباشاظهرعنناهيك..الواحدة

بالزبدةغمسنا!ااننامنبالرغملقمةتقبللمولكنها،عليهناكلاللي.!ظهرهعلىوهييس!معانيأمرءالمعلمجعلحدالىجديدمناليه

..أمأمناماعلىبشدهثابتتينكانتاعينيهاانمنوبالرغم..جيدا.(لرواحثم..الظهرعلىتحملانلايكفياذ،قويةاهانةذلككان

وقالت:رجعتانمالبثتولكنها..كالعادةذهبتظنناهالمالمصمندسمةكلماتتقالكانتوانما،الصفينبينبهاوالمجيء

تأكلونه؟النعبممامذ(-اللقبهذاولعل،حرتشىالزيلمادفعوهذا،ذليلمرسممهاولكن

السمن!ادصلبالقريشةمحشيات-اليومفي،*قترابالى،الحركاتفيورشاقتهحرثتهكمرةمنماحوذ

طيب؟هوهل-نظرلجفتاندونمباشرةوراءهاصارح!تىمقعدالىمقعدمن،الثاني

:تقولوعادت..مريحاعلاجاتجرءالذيكالمريضلحينيهاوفتحت."قمل.0قمل..قمل":بتقززصاجالجميعمنففلةوفي..المعلم

تشترونه؟اينومن-..والشمالالممينذاتنهضوبصقأم

..!نشتريهولاالبيتفينصنعهاننا-هذءمثلماسمعوااذايلتفتو(انتعودواحيثالىالجميعالتفت

...تحبهفانها..لجشيلقمةسأخذ-تشيربءيروالمرلكنهم،تقريبايومكلتسممعكانتالتبى،الصيحة

ني:وقالت...ضاحكهعادتانتلبثلمثمولا،القصيبيةضيعةاولاداالىاو،ذانهالبلدةامنالديبمحمدالى

؟اخوكهذا-كتمفها.الى..هياليهايشيررأوهوانما،اخرىضيعةابنلانحنالينا

خالتي.ابن-الطاولةوراءكرسيهعلىلايزالوهوبقوةيكنبانالمعلمحاول

واحبانا...مثلكاسمروهوتماماابيككأسمابيهاسمولكن-كسعىوهي..القملةعلىيدهوضححرتيشولكن،البابيلبممما

-.!طعامهمثلطعامكثم..شروالكمثلابيفىشرواله.تعار.":للمعلموقال0.الثمينالبرتقافيالمعطفثنيةفيئفسهالتغرز

...واحدهاءمننثب!ربكلانا-"!.مفنبةك!لأء..انطرها

الصفالىنقلتفقد..انفصمانمالبث؟المباشرالرب!ولكن.البكاء.في(ندطعت،تداقعانوقبل..اتهامايهيتوجه(نوقبل

ومسار..الخاصالراكبهذاظهريخسرسنيلكبرنظراالرابع،الخامسىالصفمن*خروجاء..الرابعالصفمنشقيقهافقم

..هيايىغالتماتيو(نما،وحسبلاكللاانتظرهماكلهوالغداءوقتاخرجنافقد..(تتقدكانتوربما..البيتمنايضاالامتماقيوكادت،

ءوتقول...ونظافتهطعامنابلنظوجدتهاامهااعج!اليناتنقلوكانتمنيخرجرايناهثم،قنرةبعدالزميلصراخلنسمع،القاعةمننحن

لاإجيدوذالفلاحينبانيقولونكيف":والجد!الاممالقولهترددلعلهابلبمضكساقي*عهىالىمرتفعتانوقدماءوركبتيهيدبهعلىحبواالبابه

(،!الطعامصنع(لمعلمويتهرد..شنيعة*ركائةبلالهاماتمن!قهـملألهولكن،؟لجنادب

غذ(؟ناوكان،بالذاتلألامجاءتاذ..مرةذاتافىاهناوتوقفتوقفناانوبعد..بغضبالصفارةاطلقتثم00الماجلالقريبفي

فقالت:...ونقانقمسلوقالحمايومئذالقملةنقلحهالعقابهذااستحقحرتيشبانالمملمقال(لصفوففي"

؟السوقمنتأخذونههل..طيبللحماهذا-اليومبعدقملةعليهيوجدتلميذكل":قالءم..اخرتلميذاليها.من

00عاشوراءكانامس...لا-"(حلرعلىفكونوا..نهلال!ياطرداالم!رسةمنمطرودقهو

مشايخ؟اولادانتمهل...ها-فقعد...بالذاتهيمنهاوافرنصيب-واناخالتبمابن-لناكان

....-(لذيالغداءعاملبتناولالظهيرةالىلنامفتوحةتتركالملحرسةكانت

يحسبان؟الا-عطيباهما2معالدفلالرمع،*علىمنالمفتوح(لمربعالكيسفىنحملهكنا

ائا:وأجبتالعنقبعدجعلناهشرقياالهواءكاناذااو،؟لكتفونعلقه،كتبمن

حكمة""خالتيزوجلدىان..!بلى-ينصرفانالىالمقعد"درج"فينضمهثم..الثانيةالكتفللىمما

حجاباىأو!كب-خطوطاالقشفيهايرسم؟لتيالسمر؟ءالشعيرارغفةفنخرجارتلاميذ

...نصم-زبدةمايكوناكترالليالادامفوقهاومن...الجذابةالنوريةكملامح

البل!؟هذءالىياسهل-لحظةفوقفتالبوابةمنفيهاتخرجمرةاولوكا.لت..صلالة"ن!لخلو

..مقعد...الفراشفيانه-التفتنا..ماشيئا-اكلوكائت..البيتصاحبترىالتيكالفأرة

بهجئناهاالذيالحجابعلىررااليهارسلتاثلثاببوموفيسمعتقد!.لتانئلأريولا..البوابةوافلقترجعتولئ!(،اليها

..الطريقفينصفهامناكمراكلناوقداسههالانعرفحلوىمنشيئاال!ربعالبوابةاغ!صوقانام..الطعامرلكلمشاركتنارهادعوتنا

..الطلابخروجمنقريبايرجعالا؟مبعضفيالمدرسةمديركان.!اصواتنامناعلىان3

يعطيشيءل3كانان،مختلفةكثيرةبأشياءزاخرةوملامحهاحمروجههمنيحرمونالذيناولئكمعالطعامنتقاسمكناالايامبعضوفي

...الغضبالىمائلاالحينذلكفييكونالذيوجههفيخاصالوناالطعامادخالنمنعالوقتذاتوفي..حراستناتحتويبقونالغداء

..الطعاممنماتبقىونحملدخوله(ثرنخرجكظلماذاالريولستمنهمبعضايمنعلمهذاولكن..المعلممنخوفاامهانهمبهتاتيالذي

بلعبليشاركواالطعامينهشونلايزالونوهميرجعونكانواالطلابومعظمالعودةطريقفيلتايكمنو(ان،المشةحوابىوكانوا،الايام؟حدفي

لايسمحولكنه..الثانيثسقيقهايملكهاكانالتيالوحيدةالصغيرةالكرةالفلاحيناولاديا..ياملاحين":يقولونوهمالحجمارةبرشقوير!اجئعونا

-مايثمابه.اوالحمصمنمقابلايدفعوناو..عنهميرضىللذينالاباللعبالشعيرخبزلتطعموناثم..حراساعلينالتقفو(الضيمةمنتأتونائتم

بالتكروعةكاللعببالكرةاللعبانظننت..باللعبمرةلاولاشتركت".!كلوها..الحميرطعم
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..!برقيعهااقومالتي*حذيةاجرةالتكروعةضربثم..عصاالىالالايحتاج...الضيعةبيادرعلى

ياخذيكدلماذ.المصرحيةفيالضاحكالفصلالايكنلمهذاولكنقوةلناوكان..للريحالساقين(هلايثم..البيضكمحالمكورةال!ريةا

منوهيببهجاءالذيالرمانقضيبيراروتنلولحىالجلوسبناالذيالقطاركعرباتالاخرونفوقهسقطو؟حدماسقطفاذا..(لموج

فرب"يصرفامامهفيقف..واحدكليدمموواخذالقريببستائهم...الحديديالخطعنيخرج

."أفو(رماوقعتالىانظرول"،سقطمن(ولكنتلأيينهضمناخروكنت

الذيالمديروجهوالى..القضيبالىماينظراولالتلميذوكانولكن...الكرةصارتجهةايفيلارىالاعلىالىنظرتبل،عليه

0"فوزافي"يتجاوزلايعودثم..افنوهجةامهربائيةكالمد!ةيبدوالرصيفحافةعلىيقفرجلعلىجمت..جملت...جمدتعيني

ويركعوناحذيتهميخلعونبل..يسالو؟انينتظرونلاالاخروئصاركولومبوس(و؟مريكافيالويةتمثالوكافها!هىامميمتدالثيالمرتغع

..فاثعلسلفايبكونكانوا...والمديرالطاولةعليهتقومالئيالمنبرعلىوبشاربيهعينيهبقوةمسكني...اكضشفها(لتيالبلادالىيشيروهو

...يتفرعونوكانوا..".ماتمنترألمولكن..تمتلم":يقولالهصدسةمنبنايةفيمستديربلكوقكألهامامهمنوكرشه..؟!ميفين

!.شدةالاالثمربيزيدولاضربا(لالايزبم!مذلكولكن..تلعبمنمعولك":قال..شفتاهضكتو(خيرا..الحديثة

منيخرجواانمايبكونالذين!ولاء...اثنناقضاتوكانت"!اولالرمثلهرلاء

ومن..ويضحكو(ر؟وسهميخفو؟خى،مكانهمويأخنواالفلقةتحتمسافةعلىالباحةطرففينصبناللواتيالفثمباتالىنظرتعئدئذ

الباقيةبالبقيةحصتهيمكلكان(لذيوهيبمنيضحكلاانيستطيعلتحميشالكةاللاكعليهنويمتد...عليهاوقفالتيالحافةمنمتر

(لواحمة!المرةفيواحدبقضيبألايأتيلاكأنلألهالقضيبمنعالىكانوقوعيلانجميعاسقطنقدوكن..د(خلهن1لمغروسالبصل0

المديرلتعبربما..عشر(لخامسالتلميذبعديخفالضرباخذ.!الارفيفياركازا.اقواهن

يغضبكأنهيومكلظهربعدبهيرجعكأئماحير!الذينجبظهلشفاءوربما..ايلامااشدكانبعدئذماجرىولكن..وبيئهبينيهذا؟عتبرت

.إالمدرسةفيمنالتلاميذوينتقماليتفيالخامسالصفقاعةالىالر؟بعالصفنقلوقد..الظهربعدكان

من،ساعةالنصفعلىيزيدما...كلهاالمسافةوقطعتلايجي!دالصفانانالصدفوتشاء..داخليةببوابة*ولىمعترتبطتن

..الضربمننجالياعجوبةخالتيلابناعيدوأنا،الضيعة؟لىالمسرسةان*منهكانفما..المذيرفيهيختصالئيالفرنسي؟لدرستسميع

-سفعوهويسألنيتلميذاخركنتفقدالقافدة،فيحماراخركنتوكماويحنيرفيقهيبدو؟حدكليأخذ؟ن...وامرناالخارجيالب!فتح

الرامي!غررميةواصابت..؟"كساكس":المسمطرة.تشو..تشو":-"لرفيقذلكيل!ثوثم..(لحطرليشبهقليلاظهره

***،(...تشو

أهلهليساعدالمعرسةتررخالتيقابن..وح!عيليالطريقبقيتلندود..الكبيرةالقاعةدخلناثم...الباحةالىسلسلهفيخرجنا

ليبقيتهيوكذلك..الربيعبمصع!مرالتيالزراعيةالاعمالفياووت..نفيونردد..الكيفيةبنفسالممرفي

وتضعه...ا!ممنبنصيبها+صبمالاخرحينمنصارت...وحمي،ارجلهمفيالاط!فالضحك7كنولم..القاعةفيالعاصفةان!رت

2هـهيفي؟!يكاناذ،هبيخراوطيبها،م!نهفاشاول،طعاببىبجلالب:شيءكلفيكان.وانما..وحسب،،النفسىعلماءاحديقولكما

شفردانعلىتصرهيولكنها،الطعممصدرمعرفةيوجباحاديثه...ايضاوبالمقارو،بافواههم..بايريهم

..بطعامي...بذلكالمديرامرفقد،الضحكدوازدا9...نضحكنحنوكنا

الجطيالهافأصف..ا/لض!يعةعنتسألئيثمارتمرةبعدمرةيمسخانا-حتيطذامرورعبصوتيخبر"نفناواحدكلالىطلبثم

نملكالتيالحمامثم..العينمنالبقرةوشمقيوالعجولوالحملان!!ارا

الكيبيرةالسنديعةفياعشاصهابخطاقيوالعصلايرفيوجاحمسينمنهوكان...خطراكان!همالعودة(2طريقتحضانالحميرمزاياومن

ب":وتقول..فتر(تالطعامعنتقفكانت..البيتاتظللالتيحافةلى1جميعاخرجوااذ..اثالهىوصحب.المقهىروادفي؟لخطر

ور(ءو(ر!هى..بال!ايافألعبمعكتأخثنن!ل..هلىامثلاناابتادحريةتمثالوكان..الضح!منتنشقعادوصهـدورهم..،لرصي!

"؟حمامبزوجوآقي..العجلة"ك!!ان؟واصطبلهناولك":الجهوربم!بصوتهيقول

فهولشيءتحمدا!نطقةتلككاكتواذا...ريعانهفيالربيغكان:!قول!قهول!قنئي..شخفضرأسي..القافلةاخرفيكنت

حتىالخضرةتتخللاقي*زهاروتلك،مكانكلتكسواقيالخضرةهذه..!ر!ثيمسكحدفيبطشس..لضاغركفريابتاعمثل*بيضجلالك

كعك!تو..والجبالو*وديةالسفوحعلىأ.تشرساحر(نسيجالكان.!بالطاصنضيعتكممنحدفيما

..السماءعلىوازهارهخضرلهالباحة4!طوفيفتفقاقياسنالىوارثهإمرأةكلوكانت

فيخيطايعلقونالتلاميذشاهد!..مرةلاولالتجارةوعرفتنفسيفيطريقهيالتيالباحةفيراجعةامرأةكلاوالجنويي..

ثم..بثزفىيدممونهاوكانوا.."الزمقاء"بالسماعرفهاكنتحشرةوفينظيفةثيابها..قصيرةامرأ6وكانت..تضحككالت.بة؟نوقت

لعبية،اطيافذاتدائرةفتحدث،الخيططرفمنالزيزيلوروناللهلاخفف":ايضاليوتقولتقتربكلالت..ساحرةخفةصوتها

الحياة.اغانيتبثالتيالصغيرةكالناعورةشجينغممنفاويتصاعدكأنت".!حمار،وصرتالمدبرسةالىجئتخىتقنعألم..عنك

اليانعفتالثانياليوموفي..البساتننالىترفعهاالتي؟لمياءفيثم0.الكندوجيةلتعلماشهرثل!لةعندهانصت(لئعبىالرجلزوجة

شقيقهاولكن..النفادقبلزيز،يأخذانيريدكل،(لصبيانمنحومة"لمدرسةمديرسيحملبانهتهديدءمنبالرغمالمدرسةالىمنههربت

هئا..نرأيدالئيالنوعهذاليس":الساخر*سفيشبهبماقاللييتركبانيغرينيوتارة،طرديعلىنسائيةبقريىاليهيمتالنى
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"..الاولىالصفحةفي..مظاهرتكملنااقرأ،)فالىشخصاالتواليتكعلبةمزخرفةصغيرةعلبةوفتحهذ؟إ(،مثلانما..خشبيريز

فيصاخنةمظاهرة":طويلةخطوطفي..لامعةكبيرةحروفبالذهبورأسهجناحاهرصعقدالابعادمتساوييكونيكادزيزاواخرج

بحياةيهتفونالسوريالعلميحملونالمدرسةطلاني"..!العربكيشالذيالسماءذهب...الربيعذهب..الحيالطبيعيالذهب...

مديربحقتتخذمشددةاجراءات"!فرنسابموقفوينددونالوطن!الترابفيالقابعالارضبن!بوليسيطير

المدرسة"بيضاءورفاتدثلاثالخشبيالزيزابيع؟نيمنعلمهداولكن

كانتالتيفرنساعلىالاحتجاجمظاهرةتصفالجريدةوانطلقتوصار..العشرالىوبعدئذالخمسالىالسعر؟رتفعثم..وللكنابة

بعدمرةكلفينكيتثم..مرةبعدمرةالبلادباسملالوعتقدلاصطادالسماقأشجادالىاذهبانالمدرسةمنانصرفتمااذاهمي

الىبالبلادرجعالمذيبيوغابرييلالمرةهذهوعينت...طويلةمالاوفاتكالذهبنادراالايوجدلاالمذهبيالنوعلان،الخشبيالزيزمنالنوعهذا

دفكانواانبعدالحكممنالوطنيونوابعد..!ابقاعليهكانتما..الليرةالىبالمنافسةتصلقدبنقودالا،يباعلاوكان...

والى..البلدةجامعفيالاجتماعالىاثارتثم..منهشيئاتسلمواعنالغضالزدعبينلافتشالطربقعلىالمسيراترككنتالصباحوفي

.0المتظاهرينعلىالمقيتاقيالحماسيةالكلماتكانتوهذه..والزقاقالجديوقرونلحلباءواالضرميطةحشائش

الرابعةوبعضالاولىالصفحةبعضاستغرقتالتيالقراءةانتهتالذبرولمنشيءاصابهاوقدالطهبرةفياليهاادقعها...حدهالها

هل":يقولبعض..فائرةبمناقشاتخاضواالحاضرينولكن..اولامهاتأخذتعدولم..انتشادادائحتهاويزبدلذةبزيرهاالذي

صاحنةفرنساتحاربان،واحدةحرطوشةتملكلااقيسورياتستطيعزرعكيفيةعنوتتسارراماميشيءكلتأكلصارت..شيئالجدتها

لولا!فرنسا":يقولاخروبعض"؟والغواصاتوالطائرات(لجيوشطعمامنهااطبتذتىولم..قطحيمابرهافيترهالماك!بالاشياءهذه

جبال،أرض!نا..بالبحررماهاالعليصالحالشيخلكان،الخيانة!ورائحة

والذين"!الخيانةيلعناللهولكن..(لبارودةمنافضلفيهاالحجرة..للمجهولبالحبنفيضوبدأت،الحارةبالاخبهيلةتمتليءرأيتها

يقولونكانوا..الارجنتينلمحيهجرةحياتهممنشطرافضواقدكانواونفرت..الطيبةالاثغياءهذهمثلارضهاتنبت(لتيالضيعةلتلك

:الشوارعفبمالمدارستلاميذوصراخللمظاهرأتنفعايرونلاللذينتتخيلانتستطيعلاوهي،بالاختئاقاصيبتكأنها،مرةلاولملامحها

"إ..الدولةتقلبالمظاهرات..العالمبلادتروالمانتمالقش.رعلقبهيف":فتقول،السند؟نةفيتبنيالتيالعصافراعشاش

..لقمةوراعلقمة،روادتيم))اتناولوانارجعتالتالياليوموفيوعندما"!فراخو1بيضمنفيهابما(لهـواءيسقطهاالا..الغصونعلى

هيكانتشي،..ايتمزيقاريداغضبعنمماولكننيجائعااكنوم.ذلك،!،متانهاعليهايظهرلم،النئعايكفنجانالعششكلبأنلمهاقلت

الطريقيليمماطرفهمنفدنتالسطحعلىكانت..احبرتنيافي...المتماسكةالكتلةمذهصنعمنالعصفورةتتمكنانصدقتاو

واسعةتحرياتوان..ءعلومغراجلالىاغلقتقدالمدرسةبأتوقالت:فقالت...العصفوربمنقاريبنيالعشبأنعلمتالم!شةاذواشتت

كانواالذينبخاصةوقادوها..بالمظاهرةخرجواالذينلمعرفةجاريةالافمهسمحتعمللاالالسانولكن..بفمهاعشهاتبنيالعصفورة"

البنتفهيالقائمةفياسمهايردانبدولا..فرنسابسقوطيهتفون"..!للطعام

قداررريربئنمسا!افتلمم..ا!ظاهرةء!كانتاقيالوحيدةيليمماالبلد"وراءوكانت..يظهرميما،الاخيلةهذهضايقتها

..يعودلاوربما..الليلفيدارهمناخذالتييرهـيوراءعيناهاوهبطت"؟ضيعتكمهياـينالم:!الت..الشرق

الافافئميدسمع1كنتدر..بالطريقاشعرلاواناالبيتوصلتاذا*خى،عليهنقفالذيالجبلسفحعلىالملتوبةالطريقالىتشبر

العلميخرجانسناالتلاميذاكبرواسكندرحسناوارى.موالهخاكاممط*تتوالغ.ء.الاولمناشديالتواءفصه(محدت،ايواديكرادةبلعثما

واررير،(لشارعديالنلاميذورانهماومنويجرلمان(لمدرلعةمنالكبركم!!..انهمهـأك.هووخاك":التعببعضبهاكلنبلهجةتل(ني

...يرجعالمانونهدرهـهماالعلمحاملبممناداةنعيتهبالبابوامض"!ءلميهترتكز،.ب!بدوكما،السماءان..الجبلالىالوك!ولنشالع

يحياة(اهغاهاتارددالعلمرميفلحتميهامشيتانبيوما!كركخت**مم!

دكاكبناغلاقمنيمكننيماالسلطةمنواجد..درنساو!سقوطالوطنكماالثيروزمحيدالىد!يتهـر..بالحياةداافئعرمرةاولكالت

-بلمومن،لبلدةواهل.هالاحذفيصثععلمنيالذيدكانتىالبلدةوهـ!..الضمعةالي!دس!ا،الرابعوبرار!ارسياعلهالييدعى

كماونئ!مالنايمينناوعنورائنامنيمشونالمجاورةالقرىمنبالبلدة4!طاربرالخثغيةا!ر!قةحاملا،كالعادةالصبيانبينالمدةهذءاكن

الحمر("الشريطةتلكعنيوامام..مثيه(ولفيطفلهاوراءالامتمنتي،باللبنوالمردقبالقشمالمذاببالسمنوالمروى،باللحم(لمطبوخ(لبرعل

الفاهي!الاشقرالشعرذلكفي..هيرأسهافيتحفقالتي(يديفقبيلمناف!كدتوما..الرجاليجلسحيثالىادخلتوانما

*!*التيالجريدة؟نيددعتحتى،كرسيعلىواجلس،ممهـمالمشائخ

كماالدروسلفتتحلعدلمالوطنيةالانافليد..المصرسةمكانلغيرالمتنفذعقدهاباتفاقاشتر(كهابدلكلهاالضيعةوتدفع،ابيباسمتأتي

رعدةوظهرت..الفرنسيةاللغةحصصزادت،الماضية(لسنةفيكانتالجميعكان..العشاقريةالصبغةذاتالجريمهعاحبيراققكانالذبم!

الباحةهذهفيالتلاميذتحرككانتاقيهيلعلهااحتاففيقويةفييكونانعسىمااذ..ادتباكازادتنيبابتسامةنحويينظرون

ورا،هيمو!ونوالاخروناولهمفيالدرويشيوسفكان،الجديدةالييطلبونجعلتهمالتيالدو؟فعهيمابل،المرةهذهالمجريدة

الذيالكبيربالبناءالملحق(لقسمذلكامامالحائرةالصغيرةكالامواجاحداولكن،البيوتمعظمالىاحملهامضىفيماوكنت،القراءة

للبلاذلااحتلالهااثناءواكماليةاعد(ديةمدرسةمنهجعلتقدفرنساكانت؟اقرألمايصغيلا

الملخئحولتثم..اغراضهاتخدمترهالمعندمااهملتهاثم..ولكن.بةالثانية(لصفحةفقلبت..ارتبكعندمايضعفنظريلعل
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وطو..منهاعضائيلتصيصالوحيدهالوسيلةهيوسرعتهانحكشدةملرسةالىالكبررالبناءوحولت..الناحيةومديرنلجئدرمهمخفرالى

ا!ثانية؟لسنةفيبداتحرب..جسدكلفيشنتحربكأنهنفسهمديرعائلةفيهنزلتالثانيوالطابق..إلاولالطابقفيابتدائية

كشنهاتتباطأاخذتثم،الجربكهذا!يعةبداتالتي(لحربلتلك0..والدوريوالسنونووالهواءلملشمسظلالثالثو(لطابقالناحية

بتأنليمضغالجربذلكتبا!كما،إولااخنلتهاالتبمالبل!د"نتخضعهذءكان..الجن!رمهخيلعلىبالعنايةيقوآالذلىكوياحمدوكأن

.إبسرعةاحتلهاالتيالاجسادثقيلالشبابيكزجاجعلىصغيرةبفرشاةويمرقصرسلمعلىواقفاالمرة

الذيالطبيعيالحريرحتىتحترفالحكومة..شبمءعناسألاعدلىفىالصغيرةألامو؟جامهـا.ء.الشيبعضغامفةزرقاءفيحيلها،الطويلة

المنطفةهذهابناءنحن،الاقتصاديةحياتنافيألا!ساسيالعنصرذالمابعض..بعضهاوراءتدررتز؟للاوهيواحدبصوتتهصركانتالحا"لرة

الشبعحقنملك!ننتجلاالتيوالحنوب..البحرشافيءمنالقريبةعاصفاكان!ماالاولللمطريهزجونالذينالصبيانطربفيهااصوات

عليهاالبيارهـويوضععلىثانيةتقدرثمالخمولفيتقددفانها،منهاركبهمتحتمااـلىالمطرسيلكانوانيهزجونالذينالصبيان..وقويا

ذلكنستطيعفلا،الطاحونالىمنهابشيءذهبناماو؟ذا..الحراسا*"الحربجاءت..الحرب..الحرب":المرةهذهيهزجونكافوا..

الحبوبونورمالكميةفيهايذكرالدرلةمنح!مراءبطاقةعلىبالحصولالا..المدوسةباحةفيهبتزوبعةبأنالمساءفيابي(خبرتولما

الطاصنواسمالبيتمنالتحركساعةثم،عليهاتحملالبموالدابةومنخفضةهنامرتفعةالصعاءفيبهافراحت..كبيرةورقةوحملت

عليهبماالحبيحملالذيالحمارفيوخذوالا..اليهاين!بالتيتختفيرأيناهاحى،العريضالواديعبربانظارنانتابعهاوب!نا،هنار

.بةايضاعاحبهويوخذالله"ةقالالو؟ديمن*خرىالناجةميموسىالشيخجبلفوق

...الحقولمنالغذاهويلتقطالفضاءدييط!كانالذميوالحماماعلمالله..المريخمنيقنربالمشتري..غريبةظاهرةهذه-يستر

الىنقعيقدالاخروهوالفضاء..فييظهريعدلم،افراخإلىويحوله"إ..حرب

الزاجلالحمامبالهاءمتهمالاخرهو..النوعحفضعلىرزبدلاعددافلالضيعةمختارالىر؟وسنارفمنااذ..الكرمفينزاللاكنا

إ..السريالسمكرجموالبرببنقلالدولهتكلفهالذي!كلعلىنبهالناحيةمدرر..حمامانكمامسكو":وقالدخل(لذي

*!*نفسهالايلوملاواحدةحعامةلديهتوجدوالذي-الحمامبذبحالمخاير

...البلدةنفسهيالبلدة..كلهالماضيممنخاليةنفسيكانت"اوقعتالحرب..شديمةالننبيهات...

ا!رانبمتابةللبلدةيعتبر،النيمالثطرءاخرفييس!ون!ثباتبضعةوكان..الضيعةاهلمعظمبيتنافيكان...السهرةو(ستمرت

الطولالىيميلفقطمنهمواحد..اعرفهم؟لذينمنكانوا..الاعورالحربعنالكبارالرجطلىيعيدمااخذالنىالحوادثمنيضحكونالشبان

الىوقن!..كشاعراليهقممت،مرتخيةنحانةوفمه..المنتظمغكلليسي...اضحكلا":قائلةذلكعلىتعقبوالامهات..الاولى(لمالمية

الذيالمخططذلكمنفيهشيملا..بقوة(ليه(لتفت..سيادةكسائقالله..صبةالحرب(ياماباكمذقونوحياة..كالعيانالسماع

كانتالتيالساحرةلمالشامةحننىهن!..لشخصيةعظمةمصطكان.،(!يعييمطولا!ركرها

عهىالطفيليات؟حدىكانهاصغيرةجافةبت،العلياشفتهطرففي***

معنىتحملالتيبالنظراتتانمملووعيناه...هزيلةصغيرةبرتقالةحادةمساميرايامهاكأنتمرسنةور*سنة!المدرسة(يامراحت

الرابعالصفرئشىكانالنيهواهذا..اولنيمنحع!فوىالخسارةفويمرفوع!واحدة:يورط...الجسممنعضوكلمنتنفذطويلة

...المدرسةباحةفي،سنهصغرمع،مرةذاتيغربئيكانالذيهوهذامنلحظةكلفينتوقعهاالتيالقنابلشظايامنلتحميهادري!سي4د

السنوكير..فلاحبأنييعرنيوهو.0السكوتالىانافاضطررت!رراعشرينبرانلوواودجسمي!،احكثانيةويد..هاروالتالليل

..!ظهريعنتنزلىشقيقتهتكادلاالعففيوحمارض(قيتفوفىكانتالتيالشراه!تلك..حكاتنراهيتهلتشبع(خرى

نتصيء..عناسألهيمثنيلم..الاخرينالشباندون(لىوانصرففغذ؟يكفيلارديئاقليلاحظاالامنهاصبباعد"الذيمماللطعامانا

سادرالذيقلاب..عنهسأسألهماكلالرككائهالذكاءشديديزاللااشسعركنت.6حكاذدتهكلماشوا!قىيزدادالجربولكن،صغيرطفل

المهررةوطالت..(لحر!اثئاءمات..سنواتلضعليقىالمهحرالى!.
...بماناشعروكنت،جالعحيوانهوكاله..اع!ليياكلان-س-ببه

التيالكبيرةوالشقيقة..طرابلسفيماتتوالجدة..الابدالى

كانالذيوالشقيق..ايضاالولادةفيمالتالصوفتنسحكانت

:.:.:فسألتهشيءمناضهقتوىني.الحلفاء..حيوشفي!قىلأربمرر-

سعواىللا!امصىاىبعدالبراريدالىهاجر،الحاميالص!رليسل!/،--صدراليوم

؟وص-.--!*مححو
الغلسفة.!رعالبكالوريالامتحانالعامهذا...

ولم..فالكمابالمطالعةشعوففانه،شعريممامنشيذاس!عيم-.---*!لم

اخافلاني،جيوجميفيولاذاكر!رفيلاالشعرذلكمنشيئااحمل(كنكىاصراسطصا!س!كاصب!صص"صكل

غيرفيشعرهمفيقرأونالشعراءبعضبهيصابالنيالسخفمنا!اكأمبرا!منرمررلمراهب!لرجمصجمزص!ينرلم/ء

مجلةاحضر،بيتهمنقريبينصرناقدوكنا،اولئكاحدولكن،مناسبة

من"كيربحرفعنوانعلى..ووضعينيهاتداولكثرةمنتهر(تا-إلمجى..!هـالمج!عىالمحمام

ص-
الإءإ."شعرروائعبأدلهـارض!ص-/ثق...اتأ.ر

كا--!--..ئمبتص.-حور،ت
عنفرنسالجلاءمهرجاناولفيالقيتقدالقصيع!نت
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لبنلنيةبلهجةبانسلاميستقصي(خذالذيهذا!لىاردواظضولياجليتلحدوالغواصاتوالطائراتأدجيوشذات(لدولهفرذسا..البلاد0

وهي..بمعرفتهجهلييخفيماالحرارةمنرديفيوكان..ساحرةفرنسا..الجهنميةالالاتتلكابنائهابصمورتقاومكانتاتيسورياعن

مدةعئيانقطعشخصااعرفامحدلمبعدمااليهااضطررتاقيالحالهلهااحتفظتالتيالاستقلالمعاهدةوالغت..المفاوفاتقطعتالتي

قائلا:جانبهالىالشابوالتفتمني..موقعهان3مهمافيوالثقافيةالاقتصاديةالنتروطوببعضالعسكريةالقواروبذعض

سلمى.هـخي-بلاتجلوفرنساكانتالالغاءتماريحمنققط.سنواتست..سوريا

معرقا:نحوييدهحولئماهلها..محلىشيءكلتحظرفرنساكانتالتيوالبلاد..نترطولاقيد

الشاعر..الكبرالاديب-التفكيرمجردحتىفرنساعلىيحظرون-اهلهاصار-البلادصارت

فمهاةمناكبربابتسامةفقمالت.إفيهابشيء

...اعزفه-،مي*

بالبافي:انيواتص،ولكنأناكبرتكماالمشاكلكبرت...اعبالمءتبدلتسنةيعدسنة

فئى؟داظنك..معاكأ-فيصرت..صغيراتجعلنيانلريدوابدادائماكانتصغيرةمشكلة

يتألمحتمننستالذكرىئن.!.رأسيشذكرانمعلظهرىفدكر5ء...0.3.
.......لبناءخاصاعالماافرههوديمامخيلتيميالجامعةأدتو..لجامعه

...الانسانكثيرمنالتحرر؟عتقدهاكنت..(لانسمانقيهـايفكرالتيالشخصية

عيملرلطهصي!لحص(ءالى؟ورختفتونفضفاهاح!بتنطرسفرلمتفعتلذىالنتحعروجهفيليبرزاللعينادلهريفولكن،(هـاليقةالدراسةبهتحفلمما

........فرقمن؟كنولم..(لرومانجبةالامبراطوريةلغة-فديمةلغةوفيجديد

الذىاليومفىالعلمعليهاحملناالتىالساربةكأنهاممتئومةطوبلةانها.100
.-......الفرسبما!وارومربالعربي(،ضرب))الالعلصر!كنتيومبيعي

ا!ركواقفاوبقيت..فيهفصعداالباصوجاء..ىالذكرهذهفيبرزاننيالا،اللانجن!كبئالادعالىبصريف(لانوبيهب!الانجبيزيلموبيفربتم

ادطيءبالالمالمبتلةالذكرياتدخان،حاددخانبهمامرينماعينياخافاندون"ا!يموزمي))لىللأتذاةولاتاشنطيع؟لجامعةفي

.إ.الاحتراق

اصبعها،ترفعسلمىكانتكمااءسبعهاترمعالتينادياالزميلةتركبان
لمحموداحمدبوس!دمشق-؟111

القاعة،كيبهاوادورطهريعلىبلرن،الابتدثيلثالثلصففي

"العربالادباءجمية"منفيطناديامنافقلظهريعلىزراكمتالتيالرلىوبسنواتكانتوان

---!عليهركبتلمو

4*اإة:؟ضإ،بم:.:ءت!؟3-الطريرقدي(لانسانيقفعندما،الكاحاالذكرىتكونماواشد

.درر9للجمحلثلتمترلاخانتخراصاأ.-؟آ-عتياالعمرمنبلغ(لذيكالشينخيقف،شقهانفسهاعلىياحدالتي
----؟--.-ضثسةافتاةمع(لذكرياتهدهاستعيدكنت..وراءهماالا.ببصريعودولا

8-.*طنخاساهب.،...ةابستب.دها1الذيالج،نبمنذكريراتيمن..متيتضحككانت..البلدةمن

هـ--ء*إ+!ا-.دا-ا!.ء6مببطء.لحترقالتيالنارموقالدخانالأيطهـرلاالذيالجانب..مئه
لمبادد.اجملةكللتوفي(فانهابيسواشار!.ء.باولمبتزاو(خصرحطبفي

--كا--؟ءدلتيءاومفتيالمرةهذهولكنها...تقولكانتكما،الضحكمنحقها

كا655ا.-.ا01ءث11-هاالم..عنهانشجئااخبركددي..لمملمىدكرعلى":لحقولاودفتني..اخر

-11ءا-ا-ا-اآ-..عنديكن!نياتللات7!مامت،الماةهيهالمرةدخكعدكلاارايت...

لب!يم!ا!-ثوبهورىعربا1..ا-!.+-ء..--".،01"ا--.ا.أ+"دخلتالذيانتبانك2تبع!أاخ!:رر،1وثا..احداهنى!)5كات

أ--11---01أ-د.بعد؟و!رلم(ناكنص..!.مةالمدر!مبممعاكأهااح!ا..لخووج!ااسفط

-!لمحئركااء-.ا"--نهـاا-الى+.ور-/1-ا.-ا
0031!-.المحل"اعرادببعضاليهاد!عت،ور.بةفصائدكبعض.فحفظانهما..

.1091-!.-.-ه----.-.*وشبهتدالساخرة؟لروحلهذهكتبراضح!،..شعركمنقيهاتشرالتي

..--اع.-ث.6:.----..،-الحب..البكالوربافي-فرسبهيتزاللمم..الفرنسبيينالشعراءببعض

أ.،.ءلذت..-
ا!!ضمهاتا!تدميهي..واحدةيدفيو(ك(رالمأءانهما،يجتمعانلاوا!لراسة

س!حيما!دفى7الوجنككااة-،.....--..أ--ا-."-،.+اةتأخكثيرةوالمراةكيبرةمها...غلظة..كذابة..مدرسةصارتبانها

مممه.إ--5.-..أ.!4:بخت..(مهاماتتمسكينة..صعيوهم!!الهنعيراتاوو؟هانمعالكلام

ئضثورئحللغا-مؤأاا:يما.آآت!بودكن..يومكلتخطببانهانقولهي..قبلتزوجتالصغيرةاختها

صم...-"---ةآ.+:؟(للاوراقتغطيةدعاية..تحلمهكذا

لوجودقهوالعبتلللسفةا-.ما-ا-.--ا.ة*ا***

!كبهلأ!(.::.ا-،ب،اوالدقيقةارباءهاثلاثةفيالمهنمتفخةالكعكةتلكمنلقمةاخرالوككنت

ك!ش-...إ.؟-.-.-أتب-.ء--:!."انتظراكنلم..النسمائبهبة(لافراطمنالنوعكذلكالبااليالربعفي

لننرلروكاارصرف!اطلخسف!ى،عا،-شتافىا---أ-3الذيكالجملالتفتكنت..معينمكمانالىلاذهبالموقفهذافيالباص

--.،فيبقيالخنةمنشيئاولكن،لاحفجمهااللقمةبلعت..رفاقهاضاع
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فيالخبراءكلفيها،المستعمراتوزارةتسيمىوزارةالدول5

عنوفي!ليكلوعلمالوهالافسادتاما.الثمعبباالالوريخدوبينألاكخمنجيلالرلتفرلعةلىمئ،مصم،مي،ئم

المعاديةالحركاتتثجيعفيالافرنسيونقعلكما.حوادتهوعنميدانه-.!-ا

.ودبنانسودبةفيالعربيةرلقومية"عععم
**

*.

عدمعنبرهن"محمدعندفاع"مقالهفيش!يغابىوالاستاذ..؟م.((ومعمد!رعور)ا

كرفيهاجمعتالتي.الرائعةالقصيدةقراءةشكوىالاستاذمناطل!**-!د،**،**،!كلي.بةاسي*ير***ء*حيمه هـدعرب،واليكليعر!هااصبحالعيالبسيطه،العاريحعلمصالراطلاعهحى:ولولىىابرا!ملمر

في5691سنةتموزبعددالمنشورةوحدلثهق!بمةالعربي(لتاريخمعانيمييدرسالذيالابتدائيالسارسللصفالجغرافياكتابفي..

شفيقللشاعر(خلود)القصيدةوعنوان(32)صفحةالادابمجلةفصل25الصفحةالسوريالاكليم."لمنحدةالعربيةالجمهوريةمدارس

وفيهالكمالي1الحضاراتانشأواوقد"يليماالعربصفاتعنالتكلمعندفيهجاء

..عشتوربالامىأناشواطيءالبحروعلى،النيلووادجمو،الرافدينووادي،اليمنفيالزاهرة

..الصخراانطقببطراالعامميممرراكانالذيالجغرا!اكتابفيأما"المتوسطالابيض

..بعرىومييا!ةكما:7ءصفحةالعربيةالحضادةعنالتكلمعئد!هجاءفقدالماضي

بالماءالتجمارقوافلأمدالنتامبلادنتوإطيءعلىوالفينيقيون،النهربنبينالبابليونمذهمدكان)1

بابل.فيالشطبئءلىوآبانيالاجانبسماهممنوكل،النيلحوضفيوالافباطوالفراعنة،والمغرب

للنيل.الهكسوسمعسرتوفد0"عرباالاالحقيقةفيوليسوا،انساميين

..أزميليصاغونجهابعدنرى"تم،الابتدائيةالمدارسميالعربطلابيعوفهماهذا

..واهرامامقاصراوليسواالعربمنليسواوكأنهم،والفراعنة!رعونعنيكتبمنذلك

!+ول!!بما.مم!!-وسيناءالاحمرالبحرعبرالبلواديوصلواالذينالهيكسوسمن

ا.-!.:اة.-ة.....ج

---ا-نخ!:.--!!تيحمتض:.."-.-.جغ!ةلافي؟..؟101--.بئ-.-ت.العربجزيرةشبهمن

01دا+.!،،!نطفي!!ابر-...لا-6-
ا01%ء-01!هل!؟!41شخا-هـ--...-001الاجناسعلماءان-لدليليخناجهذاكانو(ن-وسمعنا..

كل..!بونرا""أ"!!..اا1-!.المنيلواديميالقديمةالمومياءاتجماجمبينكبيرا.شبهالاقواالنازين

.*.--ت-!.ا-نتأنيبلفيشكأ!؟-"ة..ج؟-

هـ!د:،!؟وبطرا،باليمنظفارمدلنة!ربوجدتالتيوالجماجم(الفراعنة)

ا.بر،:عييهرابطةهناكاناكدمما.الارلنفيالقديمةالعربيةالمدينة

ال!شام.شذتيالضب؟تلا-ت-تثوأماي-3؟ئمبمبعدالكتبهذهاعدمواا!نازيةاءهـاءودكن.وهؤلاءهؤلاءبينحقيقية

!-اهـ-ش--11اليوم-شناحرالتي.المذاهبلكللحطيمافيهالان،هـلمافيعلىانتصارهم

4ئخبرا!ايئا..-ااهـ--01!-؟!.ة.وثفرعاهماوالرأسمافيالتنيوعبةةوخاصة.العالمفي

المى!!تإتملك:-ا.-العهاا.-...احرىحركيالهدلمهالهيروغليعيةالكنابةلكونانن!سبعدلافم.0

ابرأء3--أفيف.--.اج..؟+زمنالجابذيوناستعملطاكيكاللغه،المديمةالعربيةالىلمغةلعرعات

،أبء""-=="تض.!-اةشوالعينيعبهالكلداليهاخوالهامعافهابالدليملفبتوور،حمورابي

أجزاء14!با01-حى-.

!فنطالأفي.بات-ذهـا-اا!م!ببعبيىالكوكلوالخ!،العربيهاللغةاصلمنوهلاشورية

.!رصاسا!.:للغةوضعتالتياننحو،"الضوابطولولاكتيرهـ،الهيروغليفيبالخط

!و!افمتر:ا.-المشنقةالخاصهلذ"عربيدطرلكلاليوملكان،الاسلاآبعدالعربية

أتحرةسهالمحض-كناوان،اوربرهادبىاللانجبسنيةللغهحمتكماالفصعىالعربيةاللغةمن

الن!ماةت.ع.االعربالعلماءوءلى،ورلمماالعريةواللغةنقوللكيالدليلالىنفتقر

حلحؤسشهـاض!-".؟!ة..

المحوالعتاضق!ء"؟الامخلمينيكوشالنفالاجانب،الدليلهذاعنيبحثواانوحم!م

والم!تلماصماءاوششخا-اجمعالعالممؤرخيانالعلممع.ومصالحهمولاستعمارهموحدهالمبادعم

و!وثراسدش-أ؟شخوالفهـاعنةوالانباطوالكنعانيينوالفينيديين،،البابلييناناكدوا

سثق)!طالأبتإخ-أك!..(العربجزيرةشبه)العربيالنبعمن!مواتدمريينوالاثوريين

زو!ه-555شترث-؟ف!-ا+؟3نج؟"مصرفيالانكليزيالاستعمار(رال!اكماالفرعونيةباللىمموةيرمنوالذي

والشترشة!!مل-ةأ%بئ.+-؟.ر!فبلهساركلط،منهدرايةدون،حتماالتننعوبيةيارمعيسيرفهو

فلت5!افر!:-ة.أ--إلانرسمبلادفيالسوريةوالقويةالشاميوالهاحللبنانفيالفينيقيةسمو

لأا-".س"*دغزرش.د..كانوربما،والايطاليالفرلسيالاشنعماراثارهاقدوهده،المثنام

دولةلكلانيعلموالكل..عليهامتفقاالعامةمخططاتهفيالاستعمار
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الشامبلادفيالعربتصميك!شاهدو؟عندماجيوثهمانزلواثم؟الوحدة..لىوماوفي

،الشامبلادسواحلعلىيالمصرالعربيالجيثميومساعم!حبعلى(العربيفيليب)..مقداماالتاجلبست

فعلاحثهذا.انفسهمالعربمنوالخونةللموتورينالسلاحواعطو؟..اعواء،الصحراءفيالج!مودقت

ورغم.الوقتذلكفيالعربيةوالوحدة(لعربيةالقوميةفكرةغموضرغم

(لعربدفعالذيالشعوران.عربيةءيركانتالتي(لقيادةفيالشكانحقيقةوالى،شحدهالخ!أهذافييقع!شكريوالاستاذ..

العربيةالقوميةهوالمصريالجينتىفياخوتهملمساعدةاوشامبلادفياخوتهمحررواالذينالعهـبيسميالذيلانواسوااكبرالاحرىخطيثته

..العفويالساذجبمفهومهاآنذ(كواقعؤ!و.غزاةالاورل!مبدءفيالرومانطغيانمنالمصريالاقليمفي

امرينةاحدفي

ومنقرعخوفو:الالمعنبشيءهاجمفقد،بدورعليالاستاذاما..تجزئةحاولالذي؟لاستعماردعواتمعمئساقايكوناناما-ا

غزاةالعربإسمىمنانوالحقيقة،ا!وحببدخطأهو!ضا.ا!،ولو؟بابدءو:جلمنذعليهوالسيطرةاخضاعهعليهيسهلكيالعربيالشعب

بئالملاييصمانهالعلممع،الانكلبزيالنركيبالاشنعمارويقرنهم...عشرالتاسعالقرن

بشيء،ثيؤكلنراهمث،(لوصمةب!فهكلهاالمصريالاقليمى،كانا!!ربية،الاقليميةالدعواتإؤيدونالانهـلجزكانفعثرشكريالاستاذوليفكر..

استعملهالذيبالاسلوب)يسولكن.الشيءهذانها.جم(نويحبفصلواتركيف،النيلواديونيالواحدالشعببينالبغضاءويبثون

خوفومنقرع،اخناؤون:هؤلاءميهاجمنانرأييووب.بدورالاستاذكانمنلى3ايحانيبشكل؟يرلمواثمومن،والسودانمصر:قسميهبين

الخهنيبعلمطويةحمورابي.الطافيحاتميهاجمكىئ..ا!خن!ننمسى.واهـ!بح!رعصفوريناضردونوبهذا"للمصريبئمصر":يقول

وجزء.العربالقومييننحنمناجزءبانهـمراسخايمانعندمناما..،ال!ربياوطناءطوالسودانمصرو،فصلون.مصرءئالسودانيفصلون

لميت!ساءلثم.،بينهمبيننماالت!ابىبخيةاثقةبعدترو،ماالعربيةالامةمنمنجزءالقطرينبانوعفويبسيطبشكلولوويشعريدمموكانمناما

خوفوا)وهذا.(الهولابو):الاسمهذاأنجىأينمنالمكرإمانالاستاذانسلطات"نالقتلوربماوالتنتر.بدالنفييلقونكانوافقدالعربيةالامة

الاالعربية،لماننامعببساطةالاسماءهذهلنقارن.(؟..نحتمس)وهذا..انذاكالحكمفيساعدهمومن،الاستعمار

بسيطا؟ولو.تنبهانرىالمضادةالافكاركل(لفرنسيونثجعفقدالسوريالاقليمفيواما..

العربالعلماءو؟برب"ن-قلتكما-فهذاالعلميالمجالفياما..رملا؟هـ!فعلكما،وابنانالسوريالاقليمبينوفصلوا،العربيةللقومية

..الادباءولشىوحدهمأثارواثمالواحدللوطنجديدةحدوداووضعوا،تماماالنيلواديفي

وهذءالدممواتهذءمناقوىالعربانالاسنناذيناذىالنهايةوفيترتعونراهاالسوريالاقليممنوالحمدللهزالتالتي؟لط!كفيةالنعرات

كلصربوحدةارباارباتمزيقهااستطاعواكيفرأيناوقد.الشاذةالاقهار..الشقيقلبنانفيا!وم"ص!ىبشاعتهابكل

نااجمعللعالميثبتواانعليهموبقي.تمامامنهاوانتهواوسورية

وانجدصحراءفيللعربيفد3الاهوماالمصريالاقليمفيالصعبدي.:السؤالهذاشكريالاستاذولئثل..

(لعربية..تحيتيللاستاذينواخيرا،العرجمبالمغربفيالم"ءلمىجبالفيظالمهمالذينالكتابمنصتىو01عربيمؤرخاولكاتبقرأتهلإ)

العربية.و؟لوحدةالحريةاجلمنارحبعملوالىاترك؟ردواالذينالعرب(لمصريينيسميمن.وحديثهقديمهالاستعمار

وروسابراهيم؟غزاةعشراتاسعاالقرنمنالثافيالربعخلالالشامبلادمن

؟**"**********************"-*******-*****تخضعكانتالتي(بانت!اابراهيم)ا!جنبيةالقيادةمنبالرعمهثا..

علممةوإنما..فرمحونمةلسمف:.انذاكالمصريرقىالعريبةالقواتلها

......:؟والادراحبالمزءلرلدمصرءرباخولهمالمئعمامبلادهيالعربيلاقالم

ا!مد!عا؟فبقلم؟؟المحتلالمتركيءالجيشعلىدلقضاءمعهمالتعاونزم

*صسيصعىمع!سه.سسهعيحي،حىمحلىالقفماءلسثيلفيالابامتلكفيجميعهالاستعماريتعاوناليم

صادفى،ايد،ولوجيتعيبر!ي،بقةمحمعهائديركأالمو،صرمجنهمئايرطني

الباطنة.وتناقض(دهاثوربتهابكلنحياها.التيالاجتماعي4المرحلةءن

السادج،القومي؟لشعورعدسةخلالمنارطريخيةالحقانقالىو(رنظرصمارروداربعبروتدارعنحديثاصلر

ا!قابسي.خطإخضا!لشكبلالهذ،،المحالس!ماتالوخم!نيةهولموض!بمبةالعرلاانديوأميجموعه

ذلك..ايضاانفسناعلىجنايةهووانما،فطصبالحقيقةعلىجناية

علىالقادر،وحدههو،ؤالمجتمعالطجميعةبحق!لق،لعلميالوعيان.001جر-سديوان

علىمستقبلنالصياغة،الحاضرمغاليقبهنفضالذي،ا،فاحاعطائنا1..عالصقل!حمديىابنديوان

افضل.وجهالخنسا?3ديو(ن
تعليقا،بدورعليالاستاذكلماتبينسريعةمقاؤنةنعقدوحينما2-لعىابيبنزهررديوان

المقالكلماتوبين،"محمدعندفاع"شكريغالياذالاستمقالءلى..الطفيللن!امرنيو

الخعائق،عليناتلتبسانيمكنمدىايالىنلمساننستطيع،نفسه3.ع.اد

فرعونية،حضارةالىفالسوة.محضةعاطفيةزاويةمنننظرحينما
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كبر.لشيءرمزسوىليست0.اذنوهي.للكافبالكيانانالمعلقاشنطاعماكلهو..والمثل..والافكمار،القيممنهانستمد

والتلميذالمسلمالشيخبينالعناقان،لنايقول،غانيوالاشناذخصمدىعنلنا،يمشف،الىتأملمنوقليل.الكاتبمقالمنرخهمه

والاسلام،المسيحيةبينالكبيرالعنماقلبدايةرمزسوىيكنلم،ك!القبط.ارفهمهذا

..تغوب،طويلابينهـماباعدتالتيالتار!خيةالرو(سببدأتانبعديكنل!..التوحيدالىدعامناول،أخنافون،الكانبجعلفحينما

تنادى،الجريم!الانسانيةتعدفلم.الجديد/البشرىالايمانبوتقةفي،والمسه"؟حيةالاسلاهامنمعرفيالشعبيتخلعى"انبذلكيعني

.الانساناخيبل....المسيحياخي..المسلماخي...لمحالدعوةبينذلىكعلىوإلدليل.."اصناتونالىليهررالعربيةواللغة

وانما..تعصباوليست،علميةوانما.فرعونيةليست،اذنهيالتي-للمجتمعالعلميةالنظرةبينما..خلفيةدعوةهبماثاضيالى

جديد.ووعي،جد-ىةقيبشروالتشرع،النقدبمشرطالا،الماضيالىتذنفتلا-غانيبهادين

.اخرىمرة،يقراـغالبمانبدورالاستاذارعوانني.المستقبلالىالانطلاقنقطةمنهتجعللكي

اظسداظلفاخئانون،بهةأمالذيالتقدءكبللهـورتحليلهمنيستهدفلاوالكافب

القاهرةطبكليةسوى،ومح.دالمسيحد؟نةملتقىكيانتالتبى..الظ!حيدالىبدعؤنه

لام!!مفث!،شاحدشكبعمنكللهانهلتقد،الاديانانعلىالتدليل

د!هي*آو"-لوجد!مههيهيا!وحه!الامفألحوأالتداخدبدارتقا.ربكان!أثومن..السعماتءتقاربمادبم!وامع
،و(،-*ء!"،القد؟هةرةالموس..الثلرتالدياناتبين،احيانالتماثلوا

علىصحسندقلمأوازه-ا،لالفرءوزءكأندير!صداهـدددكوةالهادسى..هناواخناتون
..طعااس..لاصهسلااو

للمجتمجع،العلميةوالنطرة.العلمميبالتحلميلةجديرتاريخيةحقيقةهو

سيالادب"بعنوانمقلاقرأتالغراءالادابمنالماضيالعددفي..ءدي1،1وا!4منإنجثق،ء،لمر..معالفكريالتكوينان،لناتؤكد

لانض)!اهـ"الحاضرالعصرعلىفيهالكلأ-لبحملوقد"والوجدانالواقعقب،!ة،يو!وبرء،ا!!الضجلابالىالدعوةكانت(،ثمومن.ارهكسوليس

المجردةو*عتباراتالمثلالىالتفاتدونماوحدودهاوابعال!ابالمادةيهتمذالاتيرافقالذيالعلميالم!"ومعنتمامابةغر..المعاصرلمجتمصنا

..والاظرقكاثر!:ملموستحديدكلعنالمخارجة.فكرهومضاتكلفي،غاني

حتياليونانالفلاسفةبهااهتمبجدي!دة،فقدوالمثلالمادةفضيةوليست

فقد.منضارلة(راءتتشىمذاهـعديط!لخلقالفعالالداقعكانتالاب!ماالغزووبين-دينايسالدينبين،التتبلمحصلوجبنما

بعدلتى.يمتضيءكانوانما،التمصببلسانيظميكنلم.للشعوب
تختلفالحواسانولما.للمعرمةاظاساالحواسالسفسطاةليوناعتر

.ءناحصياجات،ءباترتعيرسوىليى،الاجنبيفالغزو.العلميالتحليل

..واخرمردبينمختلفةالواحدالشيءعورةتكونالاثمخاصباختلاف

المجردةالحقيقةابطلوافقدوعليه.الاررارحطلاتررءردبادبةوذدن.نبحت،حيهاتهظروفمنونابعة،الم!ظمعقلبفينامية،جديدةمادية

مقياسهاجعلوأنسنيةحقيقةمكانهاواقاموا،موجودغيرحكمفيلانهاقناثسوىيى!هناالدينيواوشعار.الاخرينجيوبفيلارمتهاحلعن

فيللتعليمالوحيد؟لسبيلالاقناع؟عتبرواانهمكط،نةسهالمدردوفي،واتوررم!يةرضوحديرقى1ونرعت!ا،التجاريةار!قةنموفيولعل..

المادىا!مالمموبلاث"ال!رببللغزو،كافياتعليلا،العربيةالجزيرةمواردضعف

...دفبم...(لمضادبلغةالممويالتعبينطقانيغرناوليس.المجاورة

للمعرفةوسيلةالعقلفاعتبراداءهموبىحض(نسعراطحاول،و!امفاكلأء!وفبلأ،ا!،رليبا!فزوفبل،المصرلمينترالىاغويالانحلال

على،تعريفانموعانيمكنوبذلك5الكا-تإهـركارزيشطيعلانه.كما!لعلإلم.الم!ربينوبين،المهاجر.بن(لعرباررارةبينالصماري

هالمعرفة..الخارجيةالحقائقمن4-لكل-ووصتركعقلبماسطس!!وروهـءصفيعة،ضةكمالاا/ضاو،و،ا!غزوطبيعةينة!لاذلدكلوان

..توأمانوالالضيلةزلك..ا،!:،لىمدىعلىالحضاريالنفاعلمن3لجةالنهاالجشظية

صا!3ىلوعصن..ذانجةسماررالو*دةدلك2ا!-!بالذي،التفاعل

وجديد.

01!درليللأالارر!اذ-.اء!ر؟روريمذه!ايم!بليت-ادويلا)االمعاوو*ر!ساعل

كلحشا!كارة!كامالكلرمزانهاعلى،4بهاهرواهاكالبحياة-غالي

حوأريةلمحصصمجصوء""؟البهو!دعوبهيؤمنالذيالعجيبالغر.ببالفكريالمهـن!بعنمعلوروهارر

الن!د!4سهب!ا.الء.صا؟لهذامثلتتطلبلعدلملةالظانواعتقد

روشمالعلميةليفام!فةطبيعيداهـولسوىلير،المعلقءنه؟بحثالذي

حقيقتهافيهياورءهـ"فيصبي"و.الادبيالنقدميدانفي،ذاتها

مكياحمدالدكئورصخورمن،بعمقمنحوتة،حقبقي!ةقصةهي.بحثاو!!،قصة

اءهـسةوا.اعماقهفيالضاربةجذورهامنهةوتول،المباشرواقمنا

ولحليلها،،الجغورهدهاكتشاضعلىالقادرةهبم،وحدهاالعلمية

زظظ،المدظظفظر:نشرسوىليس،بالذاتوالكا.فب،،لكاتبوحياة.حقيقنهاعنوتعريتها

هو-،العامالاجتصعيالوافعوجوهمنخاصلوجه،بشري.نجسيد
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(لل!الافضلعالمهاساسهاءلىيبئيادطلاققوأعدالمواقعمن(تخذاونقصيشولهالاكاملةلمثلظلا((وجوداتاعتبرفقدافلاطوناما

وروغه.بنشاعتهينقلهالواكعبقيودمشدوداظلثالثواتجاء.يريدهمتغرة(لمد-وساتباناعتقاد.الاءتبارهذاالىدفعهوقد.فساد

امامهالماثلةالموجوداتاتخذكانمنذالانسانانتقممممايتضح-الطييعةورامتعيش3!تالجسدفيحلولهاقنلالنفسوان،فنيدلة

وصلتهابهاعلاقتهعنيتسالىوجعلته،تفكيرهعلىاستولتكمواضيع،الكليةللحقائقالالرارتماممدركةوجودعافيوهي،*لهةبصحبة

ناغرمنالاشياءظو(هريغضالبدائيالعقلولبث.الىبعضبنعضهاشيءكلمنتنفرهـأتوعذابشقأءاصابهاالجسداحتواهااذاحتى

اما.بنمنهيتولاهاكانانهاي.وراءهاالمنكفئةالمعانيالىيلتفتفيهترعيشكانتالذيءام3اةالعالم-دريرتعند-تتذكرلانهامحدور

يبصريعدفلمحو(سهنقلتهاانبعدبعاطغتهتولاهافقدالمتحضرالعقللانهللئوعآلتامةالحقيقيةالمورةعووالمثال،التذكومننوعفمعرفتها

ازا!ا.نفسهبهتجيشلماكرمزاتخنطبل،البالزةومميزاتهاح!ودها.الجوهريةالاعتباراتمنمرلف

كنىليرافاد"جديد"لوفودلمادلمحم!عوستطاعالتيينطلقيرظلجدلوجد"نبمعاهكذلمة(فلاطوناليهاانتىاقيالنقطةمنواب!أتارسطوفلسفةجاءتثم

انطلافى.قوا!دنسميهاانيمكنناالموجوداتمنطلقهافجعلت،والمطلق(لمدسوسبث!انمابناهكلمهمعة

علةالىوانتهتالكونمطاهرشمات-شوتشرحتحللصعداومضت

النفسعلماءعرفهاكما،والابداعالخلقمصدر،الانسانوذاتمبداويعتبر."الها..المادةمنالخاليةالمجردةالعورة"العلل

يمر(لتيالاطوارويصركذاتهيعيالذيالوجدانهيوالميتافيزيقيونبرحماجةولسنا،فلسفتهارسطوعلميهاركرالتيالدعائماهممنالسببية

ولكنهويتحركيحسالذيالحصوانعنالانسانيةترقوبهدا،ووهافقد.الموجوداتفينظرتهالىالوعولمئهالمفعوداذشرحهلى4

".بسرعةار!ي"انامثلايقولىانيستطيعولا(لمتعقلالضمرالىيفتقر.ارميولىمنلخالية1الصورةوهوالمحضالكمال:قسمينالىقسمها

الجيل(ن:معناهماقالعندماالحورانييوسفالسهبقصدفهلعبارة.ظرءفيوالانسان.للصورة"ظرقة"ادة:وهيالمحضلمدم4و

والاشبياءالارقامسوىيبصرلابل،بالواقععاطفبتأثرايتأثرلاالحاضرالجسماما.خالدةغيوعلمببهصورته!اوالنفسوهيونيصورةعن

الصاعدالعربيالجيليجردان،التمايرالعميقة(لمظاهرفيحتىالماديةوهولىصورةطنعبارةصجودفكل.الانحلالم!الىصائرمتحولفهو

الواعيالجيلهذا*فياضووجدانصادقةعاطفةكلمنالصامد.اللعنفيالاينفصلانولاالمحسوسفييتحطن

جنوةضمرهفياشنعرتوالن!الانسانجةلافاقهاتطلع..ا(!مردالوجودمنذالذهنشغليهفلاببنالا(لمقدمة0مذاطللماننبم

وسيتم،الاستمماريرهقهعربيقطركلفيينافليزالولادناضلالكفاحوالفلسفة*دباحتفلوكيف،والنقه!والكمالوالمجرداتبالمحسوسات

عيناء":؟لواحم!بالعبارةاوردوقد،ببدهمعره9نجحطيريدمالهتختلفعديدةادب!اتجاهماتظلأور*هتمامهذاعننجمولقد.بها

وزنه"عليهكتبثقلتحتيرزحونالظهورمحضورلألاسجناتنظرانالىابخبئءفاشتدبالميولتغنىمنفمنهاارواقععنوبمداقربا

الكالببهرماءالنيالحيزهذافنيمحصورالعربيالفناناناصحبحواخر.والحنينوالكابةالبراءةيغنيفراحالطؤلةالىالماضبم

ويرسمونواقعهمابطاليكتبونبماكونفيظإلادباءيقتبانمعنىماثم

والو(قعبوادهمهل؟!(ليهاالوصولوطريقةاهدافهالعربيللشعب

اقطارءسا"لرفيالعربيولساةيعانيلاالحورانيالسبرهل.؟ا.بواد

وجاءحضارتهمآليةعلىالثائرينالغربيبنالادباءببعضتاثرانهام

علىلوصالولصماالسافظةابنصلالىاهداولحمالملىلكللععامللل!حرهريط!ىئعة!م!صرصص-ع%

الدلال!هالالجاها!سسميو(يماباصراريكاكحسمبعلىهمآرإ.

الفن(نيوكدمالهيم،الداخلفياذنابهوارهابخارجياستع!ار"!

الكلمةلهذءالشاملبالمعنىهروبال!نهل؟!الناقصالواقعمنوب

(لحاضرعصرنافيالعربيادبنازخرلماوتحويرهلتيديلهوالكفاحالمولبرحصهـحصحم!-لرع!جمير

ونستشهدالفنونفيبسريانهانحس(بتيرنيابخالويدكع!لمعا!انسا/هـي!!صمررهـثى.،لمخ!-جممكمهص

كلبمعرلكولىعنبمشخعىالفناعاناتلجعتسيمميعنبالحمالفنالألعبيرقاننفادحخآطا!هذو"لمصصمطصصكأ

....ءث!آيالصثر
رغموالشخعي.انسانامئهتجعلالتيطاقاتهونمومز(ياظهورفي..س.-لىى

دائمايظلبلمطلقةحقيقةيكونلاالدابخيوعالمهارواصةباعمالهصيةضاخي!!رثضىصجص!صضب.9.

تفجرفيقدرتهيسننخممانلهيتاحلاوالهكما،وسطهالىمشدودا!صهـ!اشلرصهـهاهـعي0.1

منفعل.فاعلانه..فيهاالموجودالدائرةخارجطاقتهصملمراب!س!ا.عرا!ممرر05؟

والموفموجمةالذاتيةبينا!الفةالىيدمموحينمانفسهالكاتبويناقض..

اد(قعمنهروبالفنلانسالقاقررقدوكان،خالداادسهليكونصرطضص!م!ه!اص!دصصبرس!ص

...-1761:مى.ب

هذاحسب-الفنيكونفكيف،الزائلةالمتغيرةالحواثعنوابتعاد9

ال!6



.ةةترتيني:بئش::نية-:::.:ج:نر:.:فيير::تن.نر؟.:ث..:نر:..:ترنر:نر:..:بز:.تضت::؟::.::؟:..:!:::::.:نر:-:نر:.:ترنر:..::ة..:نر؟":نرترةت.إظ؟:-ني؟متحولزائلعنتعبووهوخالدا-الراي

!!-نجتر

!.نر.،؟!رو!ا-و!!سا!منظهركمالانهالجنسيةالغرائزيثرالذيالحسبمالغزلويهاجم
؟تترو،!!الاخيرةهذهاستعمالجانرفاذا.للمادةوئرناييعطيلامثانيمقاله

تر:ثر5نربشأنارسطوقررءماالىنعودانعلينايتوجبفلسفيةكلملة

تي!أقأمةعنئعلنإن((إلادإب))محلةيسرتر:؟لا!اهمافوامولاوهيولىصورةسمزيجاكلالناعتبراذالموجودات

؟:.:لاخئ!أرل!مئو،كأ!الفاثثلاث!!!فيتظلالعاطفةباننقولاننستطيعا!سا!هداوعلى.محركب!ون
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يخيم؟الفائزةواـلدرال!ةوالديوانالرواليةمنكلي!ح6(؟بة:تم!دم

،!يرطللها8!ااولبنازجمةلميرةالفؤلحرهاحأ!!زةنر:.فيتي

!"يلادابدأر))الىالفائرالكتا!لشرحعوقتعود7(نر:.:نر

رور6التىالاولى؟ـلطبعةعلىفيةث!لمؤتهلفيلاحعوئ!خة؟لاتزشقاغلتى،بزنر:!أحر-اعئ!الةلممم!فة

!عيمفيءيز:-:::-:نر*ة:في:.بثر:::ت.::؟نرتر:تر-فيبز،:::-:نرة.في::س:ثر-ت::..:::.:نر:..:؟:..؟نر:-:::..:::-:في:":نر:":::..:::..؟نرب":نر:.-:نر:-بر:بر..::ج-:::-:نن:س::؟..::::ة؟:-:::"::-:::..:فينر:.تنرليهفغ

."لجنديانعام

الكتابهذا

ببروتودارصامردارعنحديثاصدرأاسلولمجهفيبسحيط*

العربتراث4ع سهتعبيرهفيسهل*

و.ليلوالتطوللتعقيدعنبعيد*

0002جزءانايعقوبيتاريحالعربيبالتراثيهتممنلكلمرجع*
005بطوطةابنرحلة

006جيبرابنرحلةعن!4المثففللانسانغنىلا
075للكنديمصرولاة

005"الدباغلابنالقلوبانوارمشارقالمكتباتجمببعفيتجلونسه

96



1!طبئيىالؤ!رر-فىا!ما-فىالمخ!ماعلم

والحساللفظوراءمن"الروح"والى"الما!ة"والى"تفحضلمعىودىنلحروءاابر!وصس،!رسجى
دالم!الل!عتوان"الخارج"ملاحطةبعد"الداخل"ءن

وانن":الايضاحفيزيادةالدكتوريستطرد"..والاعراضوالظواهر

نسميهاانيمكن(لميتافيزيقامنضربعلىتنطويالجوانيهفا!دفةمحمدالدينجمباالخاص*دابلمراسل

الر؟يةهيديستهذهانوبديهي،"الواعيةالر؟ية)مبتافيزيقما..المتائهةأليرجسوئيةإو..الجو؟.ديةفلسمفة

بعيونإهالر؟يةاو،نفسيةجو(نيةر؟يةهيبل،الفزيولوجبةالحسيةفلسغةومدارسمذاهبينشسئواانبالفلسفةالمشتغلينلبعضيطيب

حكمتنافيهاتتجلىانما(لمواعيةالانسانيةالر؟يةوهذء،"الروحوحجب،الغربيوجههااخفاءم!حاولين،العربيةالاسماءعليهايطلقون

الاشياءمعرفةتروماذالجوانيةوالفلسفة.ورويتناوتجربتنافنالدصرا-ز،!ةنجبرممهومنذ..هنالمستالتيملامحها

المباثىءطريقعنمعرفتهااي،حقيقيةميتاقيزيقيةمعرفةوالاشخاصويوضحو!اقشويركبجطفر"للفلسفةالكبارالدارسيناحد"أجمن

تدىبماتناديانما،الحسيالظنفمنوبنوعالداخلومنووقعت!."وهـا!اةوتأكللمحرسطولبعد"اليها"!اهتدى"فلسفة

"..برجسونبء،الغربءنالنقلأولههـما،محظورينفي"الجديسة"الفلسفةهذه

متدبروعيصميمهفيهو"يقولكما"..الميآفيزيقيالفكران"من1!ربو،واقعنانسيانوهو،لذلكالح!ميةالئتيجةوثانيهما

؟لىتؤدياناببتافيزبقاغالةانفيلانزاغوالوجودالروحبينالعلاقةاشخدف4الني"...الجديد1"ئناقشانقبلونود...اتاريخ

هنالكيكنمالم،المعرفةهذهعنفكزةلدرنجايكونلنولكن.معرفةاقصىالىخدمالذيلةقاع-وسريععامبشكل-نعرض(نالدكنور

الفكرشروعفأولىواذن.روحيةخلوةفيوالرويةللطمليثذلىج!رقسيالدكأوراصطادهاوالتي،المعرفةفيبرجسوننظريةحد

الجوانيالقمليالميتافيزيقيوالنظر.المظهرمجاوزةهوالميتافيزيقي.!(لخاصبحره

"...الانسانعارممنويعنيناالاشخاصمنيقربناالحالةالىللوصول،ورفيورفعةسموهي(ف!طوننظرفيفالمعرفة

هوالمناسمالايفققدءانالىالتفصيليةالدكورمحاضرةوتنتهيكانتالق!ىآنيتخيلفهو،البشريالنوععليهاىنالتيالسابقة

!إ"..ل!نسانوالولاء..باللهالايمان)!الرمديةالحقائقفيهقتأمل،الهيطلمفيالارضيةحيالهاقبلتعيش

ناتستطيعالمفلسفةانمنالصحةالىادعىيكونانيمكنشيءلاكاملةس!!ةبحيبمهناكتئعموكانت،واثعلكا!لي،الثابتةالدائمة

منقدروبأكط،مكانايوفي،عصرايفيالقديمةملامحهاتستعيدثا!ومع،آلارضالىفه!بطتالامتيازهدافقدثم،الالهةصحبةفي

الناسحاجةبل-ذاتهاال!سفةقوةلا-يثبتوذلك..تشاءالقوةفيالرغبةوهذه،*ولىحالتهاالىللعوبةتدمموهاكامنةبرغبةتشعر

..الاحيانغالبفيوسرقتها،احيمانااختراعهالدرجة،(ليهاالشديدةوهكذا؟المعانيعالمتذكروهي،العلميةالمعرفةفيتتجلىبذانهاالسمو

كما،والصرينالحاثيالقرنفياخرىمرةتظهر؟نيمكنفالرواقيةطريقعنوذلك،منهاحرم!ناالتىالكمالحالةلناتهيمء6!رفةقان

العلمظلاذا،والعشرينالثانيالقرنتظهـفيانللافلاطونجةيمكنطريقعنللكمالنشدانهيالمعرفةاناي..*لهيبالعالماتصالنا

ا!سرارظلستواذا،ومشتتبطيءتقدممنالانءليههوماعلى...بالله؟لداخلياتصالنا

المادةكقضايا،شرجتفشيو،ولابدوناسرارا،كانتكماالقديمة،برجسوننظريةعنالمعرفةفي*فلاطونيةالنكليةهذهتضتلفو!

كبيالكلالقراروهذا،المادةمنالعضويةالحياةونشوء،داخلمناني!ثيفبرجسون،وسبينوز؟افلوطينلنظريتياستمرارهيالتي

..الفراغفيالسديميةللمجموعات!نسانبمعرفةله!انفصام(رتباطايرتبظالعميقالخقيقيالعمل

ماتت،يشرحهاوان،؟لرموزهذءيفكانالعلماستطاعفلوالصدسعمليةفىواحدشىءسوىوالعملالمعرفةفليست:لذاته

هو،*نعليهامايبقىلان،احتفالبغيرودفنت،الميتافيزيقيةال!لسفة"...الفيلسولىالدكتورذلكبعديستعملهاسولىالتياكلمةئفسى)ء

الغلسفةوظريخ.و!زاح!ةالكشففيالشديدوبطنهالعلمتقصيرا!تصالىهذااولهما:اثنينالىمفروقةاليشردةالمعرفةانيمنيوذلك

الرياضية(لقوانينوضد،العلمضد؟لصراعتاريخهو،الميتافيزيقيةالمقسص!البدئيالكشفهراهووتانيهمأ،قوائينطلمعرقةبالاشياءاللمسي

يطمرهاانلارسطوامفىالتي،الفلسفةهذهانعجيباوليس،الارضية..وب!لوهيةوبالسربألحكمةل!ثصال

اشدوبحدة،اخرىمرةالظهورفيبدأت،الاجيالعيونعنيخفيها.وانليست،امينعثمان؟لدكتورنظرية؟نالىننبهانبالذكروجدير

المسيحيةلان،أ!وينيوتومااوغسطينيدعلىالوسطىالمصورفينظربةالىسريع؟يماءمجردهيائما،شيءكلتفسركنظريةمك!ملة

،شديداانحطاطافبهـآلعلمانحطعصرفيالنفوستأسراناستطاعتترجحفيوظات،افلاطونمنذالائطن(رقتالتيالروحيةا!رفة

عنالاذهانلمنعالتدابيرواشداقساشعملتالمسيحيةالسلطةولانتسلمهاحتى(لوسطىالعصورطيلة،والرص!التسليمبينوخفقان

ومؤلفاتهمكنبهمواحرقت،احياءالعلماءاحرقتانهالدرجة،التفكيرعشوالسادسىالقرنط!سفةعلىبهاليرد،العسرينالقرنمصع

ألانصياعرقضواالذينالتلامذةمنعظيماعدداواوقفتوسجنت..الماديين

00الميتافيزيقيالمس!بحيللجواب(نتحاولفلسفة\أ:"الجوائية"(نامبنعثمانالدكتورأظرقفي

جداطبيبباالوسطىالعصورفيالمينتافيزيقيالتيارظهوركانو!"المخبر"(لىتنظرانبمملى،روحيةزويةومثبباء*شخاصترى

ظروفمعثجاوباالتيارهذاولقي،للعلمالساحقالفشلهذامع"الظاعر"فيتقعاندون"الباطن"تلتمسوان،،المظهر\،مئد!ف
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1!ضيىالوطررفي!ما-فىاكلالفمقثط

تحتهم،منتىبالتيالارضعنعزلةفيوحمهمبهاامنوافلسفةبصدقائماماعادوالروحاكادةبينالتناقضلان،التاريخيةالعصر

هذهتموتوسوف..اليهاينظرواوانبهاإحسواانوترجوهم..للكنيسةالمعتم؟لانتصارذلك

وتتنفس،لتببشالبحريلزمها،الارضفوقولرتسمكةلانها،الجوانيةطبيعياالميتافيزيقيا!.يارظهوريكنفلمالمشرينالقرنمطلعفياما

..ونشمهنحننتنفسهالنيالهواءهذاويضربهاكما،الانه(فييةالشعةموبواقبالا،الاليةمقاومةنحوميلالكونهالا

هومابقدر،الغيبيةالىالعودةليس،الانبهنحننطالبمالان..وبرجسونوبلوندلبرونشفيجملامحفيبدأ

..وبالعدالةوبالننحولبالعلميؤمنلان،العربيللمجتمعالفرصةأتاحةالجؤتؤهلالتيهياة،ديةوالطروف،التاريخيةفالضرورة،وانن

للتعئفيهارائدة*سلاميةالغلسفةكانتالتيالمهةطيلةوفي:الماديةالقديممنذالانسانورافقاتجاوبااللذينالتيارينمنتيارلطغيان

عنالبعيدةالمخمرافيةوالاحاديثواللغوالسفسطةيصحبهاكأن،العربيو!ن،تقتلهاالتاريخيةالظروفلانتموتاحداهماوكانت..والمثالية

اخضرضوءهيهلش!هاوفي،حالروماهيةفيكالبحث،العقل..الاخرىفيالحياةتبعثالظروفهذءنفس

الميتافيزيقافيبحثاكانتالاللايةالفلسفة!ن..الخ..اصفرامعلىكبرىاملبنجيةالمةايةاصيبتالعشرينالقرنمئتصفوفي

الى،الطبيعيثعكلهامنتتحولب،ن،التقاليدولا،السلطاتلهاتأذنولموفتحالغربسجلهاالتيالعظيمةوالعلميةالرياضيةالانتصاراتاثر

ومنالارضتغير،ثوريةفكربةحركةحلموثمنخوفاالطبيميالنقيضالىالقديمالاسرصندوقهمنبهقفز،الانسانيالوعيعلىجديداعالمابها

...ءدهاانفىمنيا!نتصارذلكوكان..مجهولةفسيحةواسعةدنيارحابة

...والانبدلهلا،الكاث!ف(لماديالمنطلقوان،لهاحدودلاالانسانيةالار؟دة

الدقيقةالفرمةهذءفيذسمحان،ابدايرمكنولا،ابدانستطيم!..المعرلمحةهيمابقدر،الاييانليستالاولىحاجتنالان،السبقيةمن

بالنلسفة،المشتغلة(لائطنبعضتع!دناان،تاريخنافيسنحتالتيش!لاالمقامهذاوفي،اللهمعرفةا!ليستالروحيةالمعرفةان

المشوقةالحلوةالمدرهسةوبين،الارضيالواقعباستمرادتفصلو(ليتؤديهماعلىا!طلاعشئناذا2و،الصيناواوفارسالهئدنجاريان

بانيهانسممحاننستطيعلا،الدافئةو؟لمنازلامنباتفيالرائعة؟لىنربمانلمكننا،الانسانءنوابتعادبلبلةمنالممرفةهذء

وعدميةوموتخ!منذلكبر!حبمابكل،القديمجمودناالىتعيدنا..والفارشةالهنديةالتصوفوكب،واليوبانيشادالياجافادكيتا

...وانهاءالانسانعلىالداخليالحدسيالا:ةتاحهذا،غرهامناكثرففيها

محسى-----حسى----مجاوزةوفيها...(الجواني)الكشفيالنظرهذاوفيها،الاشياءوعلى

حديثاص!رابين*خويالحبعلىالحضميها...ذلكمنللمطهر،وفيهااك!ر

للمخطىءوالتعاطفالادراكنلتمسوفيها،*نسانواخيهالانسان

جوانيةفيها...وبالاختصار،مسيحيةاخلاقيةوفيها،والمسبمء

!.حقيقية

مهصضسه،فضورماصصاواللامعرفةالجهلطريقالىيعيرنابالغيبياتالاسترشاد(ن
االظروفتعرفولاالارضتعرفلاالميتافيزيقيةالفلسفةلان،والضعف

صاعليهانيدركالذى،الثوري.الفاعل.الارادةالانسانتخلقالتي

و!سلمااكلثتراكية.مفهوميعرسوان،حرايكونانوعبءالارضعبءيحملان

ر.؟فيتأثيرهاويجربون،المثقفينبعضيجريهاالتيالعحعوةوهذه

المندأ*لمارو!بنككدا!اولوضعلمرقلتناا!يسهملاالرحمةهذءعلىالحضو(ن..امن!ع!لي

العيالطرو!عنالاذهالىابعادفيا!تثمرلا،ومريديممللامذلهم

تاريخنامناللحظةهذهمياليهانطمحالتيوا!مجاد،*ننحياها

الميتافيزيقااعايةانفيلانزاع":الكلمةهذهبأمثالطريقنافيالخوازيق

*..معوفةايةالىولكن..نعم"..سرفةالىم!!يان

الئ!اشمحمدللاستاذاالفوروالىالروح(لى1ديس.جم!الميتافيزيقياقؤديمعرفةايةالى

حا!تشهاشدفيلاهرنسانواللامنطقياللاعقليبالتراث*يمانوالى

؟للمجهولتعصبا

..وبرجسونيةوآفلاطونيةوروحاليةكملكةتاريخناطيلةشبعنائقد

ااو،ارتجالهالوازيالفلسفةنقلانيظنونمثقفينابعضكانفاذ(

دارالعحلاللالررايرفضالعربيوجهناباننرداننحنعدينافانخدقهاتسهويسرقتهاان

الدليل...وليسالقبعةعلىواسعةرألناوان،لاوروبيالمسحو!

!ضص!سم------!صى---!هنقل(و؟بتداععلىامرارهمالاالعربيبواقعنايلاس!لث!ه!لاءجهلعلى
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1!ض!ماالؤ!ررلمحأالفصافىالنممشاكل"

بالانسانتتقدموعلومقنونمنالبالعلىيخطرماوكل،والعاطفةالنص...المصريلةالسمينمافييلارتجالية

هي(لسينماتصبح(لمنطلقهذامن..شانهواعلاءبتطويرهوتسهمامرساكلهاوهل،تتوجهولمن؟وجتولماذا؟السمنماتعنيماذا

مجتمعهام!محعنالكنسفهذاوبواسطة،ناحيةمنالمجتمعوجه،جداالهامةالاخرىالاسئلةمنوعشرات..؟رسالتهاهيوما؟لا

يربطهمابكلالحديثالفردصلةبتوطيدومشاركتها،وتطويرهوتقديرمهيدلهالذيالفنلهذادارساوم!نتح؟ومخرجراسعلىتخطراموالتي

انهاأي،اخرىجهةمنللعصروجهاتصبح،واتفا!اختلافمنبالعالمالكسبداموما،متودرةالارباحمارامت،..جديدفيلمميلادصباحكل

باضافةقسهم،وشرحها،الوطنفيجداالخاصةللعنا!ربتقديمها.الفضيالطوفانهذاوراءمنوالاخرةا!ولىالنتيجةهوالماثي

..شمولهاجثمنالانسانجبةا!عرفةاالىجديدشيءوجدواذا،الجيدالهصوراوالمخرجافتقد،الجيدالممثلوجداذا

وعنالامريكيةوعنالايطاليةغنالسوفيتيةالسينماملامحاختلفتولذلكفان،وبالاخمار،والسيناريوالقصةضاعتاوالمنتحاختغىهرلاء

(لتيالوحيدةالدولةلانها-المعاصرةاليابانيةالسينماانبل،الفرنسيةفيجدامتوفرشيءجميعاضياعهاو01ا*محهذهمنملمحضياع

غذاءللجمهورتقدمبانتفتم-ولاانسانيتهاللريالانفجارعذابجربتتهريجيةعميةهوبهالقائميناذهانفي*مرلان،المعريةال!مينما

الخرفكرةالىوتدويلهاوالنزاعالحربفكرةتطويرالىيهدفسلامياهـطوولفيوالنعب،الن؟لعناء.فلم.!جهلاءمهرجينالىموجهة

..المتبادلة؟!خويةوالمصالحالسلاماجلمنوالعملوالحب..كبموجوههاكافةمننظيفمةافلامتقديم

يمكنلا،وعصرءوالانسان،ومجتمعهالانسانبين"لرباطفرةانفرةالاكرالتعيربصفته،المشرينالقرنقنهوالسينمافن

الفنهداوجدذلكاجلفمن،بالسينماالمقمينبالمحنتغربانالذيالمذبحوبصغته،من!مععر؟كبروالى،الناسأغوارالىبالومول

..اضىقيمايئاجلمنويىالعظيم!حظنااذا،ونظيفةمعلقةطبيعيةعواطفالىالمنصةالغرائزقيهتتحول

صحيحهوكما،وشريرةسيئةمادة.بكونأنيمكنالفيلمانوصحيح..للمسرحالطبيعيةالخلفيةهيالسينماان

المشاركةامكانيةأنصحيحايبقىولكنه،الامكانيةهذهيملكالكنابانالننوبئى!ةمعبالتباسليتفقلماذق!لمةالفنلهذآققومانيمكنولا

..السينمالفلسفةالاساسيالطابعفيمغلفةالانسانيالتقعمفيتعنيلافالسيئما،جميعانشاطهمميادينيستخدمأنعلى،*خرى

القيت*وأن،الناظرذهنفيصورةتظلالصورةأنعلىفالتاكيدوالالوانوالاضاعقوالديكورو(لموسيقىالرسمهيانما،صوربهلثريطا

،رسومفيمعروضةلانها،وحسبعينيةقيمةباستمر(رتطلالاخلاقيةيشبهطوكل..والريا!ةوالاتجماعوالفلسفةو*ضالنفسوعلم

والحسن(لسيءالسينماتأثرمدىلاحظنااذافورايبطلالتأكيدهذا

..المشاهديئنفسية

به،مرخصغير*حايملكالذيالشخصعلىتقبضالسلطةفىانصيثاصعر

و؟حد،قردعلىاو،الجمهورعلىالرصاصيطلقالذي*حروتحاكم

السلودهوالسلظةتفعلهمالان،ذلكفيغرابةاينحننجدولا

..و؟لرتىوالتهرلح،وا!را!الحنسلأطمسائ!ااضطي!لمحرشا7
،هدايعسدلسلاجلمسبالهامالطبيعبمييمفرئجاوللجموولهرتتررلهنضأكللسلطةالطبيعيهمرعصا)،

فيومميلها،الاذمانوتعطل،النشءفتغسد،وهنارهناضربآتلهتطيش

..المصريينالسينمثيينباليشغلمااهمهيالتيالعنامرهذه

تقومان(خرىسلطةلايةاوللناظريناوللنقاداوللقولةيمكنفهل(لمسعتشرقينمنجماعةبقلم

فيالطبيمية(رضهيجدفنامكانياىيعطلالذيال!ر*عوجاجهذامن

نامالسلطةيمكنهل"ذ(تهبلدنافيارضناعنويمثفلنا،اخرىبلاد

!..بببدالىذهبتلقد..قف:القنلهذاتقول

لامكانيةالتيالنسبةبنفسنادرةالفنيتاريخنافيالنظيفةالافلامز؟دهونقولااليازجيوكمالفريحهانييالدك!-لرةترجمة

الواحدالموسمفيتظهرالوقتنفسوفي.؟القمرفو!عطيلوجودالحوتومحمود!سينتوفيقمحمدو*ستاذين

..جنسي.جنسقض(رصاصلشا"خصر.ال!سمجة.جنسةمنتصألا!لاعسرصاضل.ل.1الثمن-لاالكي!القطعمنصخة005

هوالمتحدة؟لعربيةالجمهوريةفيكشعبعملنالكأنالتوانيعلىوهكذا

!0حقيقةنحن!نها..الفاحشةالاشياءعذه

جعرها،منتخرج!نملة،بببدحدالىيشبهالمصريوالمتؤج

لهاقيلو؟ذا،سواءءو!شيالجحرهداهوجميعاارعالمانتتصورببروت-*ندلسمكعبةمنشورأت:.

الرفغيعنيمنعهاخجلهافان،ورائعةعظيمةاخرىاشياءبالخارجأنس!
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1!ضبيالؤءلى.فيالمخحاء!طاتخقثماعلب

،اسألوا:المصريين!لمسينم!لييناقول..التعي!والىالقصةالىموجهاننمصسىانيمكنولا..وابتسام(نكارفيراسهاتهزفتظل،الحاسم

.فيبةالنوعهذامنقصصااتريد،الافلامهذهرأىالذيالمصريالشعبالافلاممشاهدةمنالعاديالمصريالمتفرجيمنعهامتأثيرمنللغةما

.إ!يهديكمعله..بجوابهواحتفظوااسالوه..اظ!مهوبينبيئهاويقابليوازنانلمجردبل،بهاليتأثرلا،الاجنبية

الىنحننتوجه-حتماعاجزونومم-الفنيونالمسرواونعجزواذا..العربيةباللغةناطقأ!قلعلىلاله،اسرابذلكالىيعودفهوواذن

بعضلتختار،الطيبةالعنأمرمنمجموعةبتكليفالتقافةوزارة،زيفاشبعانهويعلنيصرخاويتكلمانالمسكينا!مؤجلهذايمكنولا

وعلمكفنالسيئمالهراسةعلميةبعثاتفيوترسلهاالشابةالامكانياتوالارراك،ادراكايعنيالصراخلان،اولا،الخاصةبقيمهيطالبوائه

يستتبعوذلك،وايطالياوفرنساوالمجرالسونجيبتيوالاتحادامريكامي..بالمرةمفقودوهو،الوعييمني

المعروفة،جزئياته(لىالفنهذاوتفتيتبالتخصمعىالوزارةتهتمان،التيارفسديقفانمعناهابالتفكيروالفرصة،قويالتيارلان،ثانيا

..فيهشيءوكلقصتهوك!لببطلههو؟لفيلممخرج(ننلاحظمافكببرا0.مستحيلودلك

..*هذهمثلعبقريةإلىارايتم..احدايبلغلاالصراخانيعلمالعارفالبعض،ثالثا

هوفالمطلوب،المعجزاتيصئعانيمكنلاللسببنماالعانيالمعهدان..نهائيابالياس(صيبالعارفالبعض،رابعا

الفنونبينالصلةيمتبرونالذينالممثلينفئة(مامالارضتمههأن؟ترياقاينقلبان،الوطأةالشديدالداءلهذايمكنةهل

..الجمهوروبين،جميعااضتركةاالسمينمارنوجهفيسدوداممونانيمكناتيالاسبابعشرات!ناك

هواةبواسطةيشوء،العميق(لجديالفنهتاان،والخلاصةطى(لخلافاتتساعداذ،تمامامعروفةالكبرىالاسبابولكن،المصري

يتحولان،نشاءونحن،شئئافاذا،..شيئافيهيفهمونلاومحترفينعنالاستأربعضتعرى،والجرائدالمجلاتفيالمقالاتبعضظهور

فوريةدراسةنبداانوجب،الرائعوجههلناببدووانالفنهذا..عريهتغطيةحتى؟حسنلااـلذيهذاالقمامةصئدوفى

لماذا:الفشانطلأنووجب،شيءكلقبلالسينمالفلسفةوشاملةأنفما،ةالجديدالموجوهدراسيمعببنمشنوىهاكليس:اولا

ومن..تتوجهولمن..السينمارسالةهيوما؟الفنهذانمارسدفلوعا..للسينمااولفشيصبححتى،جديدصوتيكتشف

!..ماذااجل.؟بالتمثيللصوت3

محمدثدينمحييومدىالشخصيالمنتجاـوالمخرجلتقديرتمامامتروكالامر:ثانيا

..الفيلمفيالاولللمور،الغنى(وللفتاةاسنظر؟فه()

حديثاصلر،الؤنهذاعنالعرييةباللغةمكتوبواحدمرجعهناكليس:ثالثا

السيئةالترجماتبمضهوانما،العربيةامنبةفييوجدماوكل

..الغربيةالكبلبعض

المو!قرإرةمعدوسونالمثقفونوالنقاد،بالمرةمفقودالسينمايىالنقد:رابعا

الملالكةئازكشعر،ناحية"نا!نوبةللمولفاتالشديدالتطلبهذامنبسببتماما

.اخرىناحيةمنوالمخرجينللممثلينالحميمةمد"قتهموب!بب

*ياممعوحدىاخمرىفضونعدةشمتكاملةوحدةالهعلىالفنهذاية!ملا:خامسا

.."..كيانهلهشبمءلتقديم،الكرةكفريق،وتتثزموتتحدتترابطانيجب

طوكانفلوى-سعراقمامااخرىوا-بنا،؟لغناءاقمامااجا!انجد،ذلكوبعكس..

...وهكذا..بالسيناريو

وجسد!ها*ولى،بالدرجةالمصريةالقصةالىالسينماتتجه؟نيجب:سالسا

كلة8قفبن-سكالسينماتتحول(نيعئى،وخلاعتهالاولالفتىبجمال؟هتمامهاقدر

و(لنفسالع!،الار!ماواقعناسضالى،والتنكيتوالميوعةوالشىالاجراممن
..للشاثةتعلحاعمالبتقديموروائييناكتابناتكليفوالى

المجيييالسلامعبد-قصصذلك،للغايةفقرالتكنودوجياجثمنالحابىالمستوى:سابعا

عشراتهناك،الو(قعوفي،لابالاجادة،بالتس!ويقيغريالكسبلان

إوولم!لئبعصالعودةلثعبناعودايكون؟نعنالفنهذاتعطدالتيالكبرة*سبابمن

؟لجيوسيثخضراءسلمى-شعر..وجوابا

اذهلتناالتي*يطاليةال!مينماتجربةفينفكرانأساساوالمطلوب

وروما،والارزالمر،ال!ر؟جاتكسار!:عظيمةافلامالناو؟خرجت

ييروت-يلاولبولرمشمورات!ن،ديكوريقمفلم،ا!علىمحاليف"يةبعرون،..مقنوحة!ءيئه

.*هتماموكان...النابضةالحيةا"سينة.باسرماالمدينةك!،!اع
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ص5.ء.لبزيداصهمدوو

.-دقة!ماادياهـأعدا7"الاداب"مسابقثتحود

"ابحعاث:وبعدسلاما..ع..المحترمادرييسهيل؟لدكتورحضرة

شوشهفاروىمحفوظنجيب:الادباءمعادباء!لقرائعةخطوة،عنهااعلنتماقي"الاداب"مسابقات..

ميلادبنمحجوبو(لكوننميمهميخائيلالاصيلينالادباءمنلمجموعة،الادبمييدانفيحاسمةقف!زةوهي،جدد

الحلواتيخرمحمد.والشعبشوفي(حمد(لاشتر(كبابفتحتمالتيكهذءكبيرةلمباراة،الحاجةبئمسهمالذين

طرابشيجورجالشعبيةوالواقعيةارريسيرسفيخرلناولمجعونوجود!مفيهايثبتون،العربالادباءلجميع،فيها

شرينمابر؟لدمرحصاد.معطياتهم

ثذريغا.فينتفرنعموفمسابفات؟لمسابقاتهذ.تجحلوابئنعأيفواقترح؟ناحبولفني

محمودع.(لعزيزعبدمباركةصبحية!،ذلكيكنلموان.الادبفنونجميعتشملبحيث،الحلقاتكاملة

سعداللهالقاسمابوالجزائرشعراءكيرالعمدمحمد،المخ!ثالمسابقاتالىتضمواانهوواقتراحبم.الاقلعلىفأكرها

الشريف1الطيبمدخولةطوية!رس!والثانجةالقصوة(لقصصمنلمجموعةالاولى.اخريينمسابفتين

-؟الراسنئريفالكنانةروحالمداصنالادبراءمنممكنعمدابرامامالمجالاقسحهمقدتكونواوبذلك.طويلة

:!ءلوشناجيقلببلامدينةفيحجازياحمد،د!لوهمالادلاءمن،الادبحقليفيالمعاملينمنأياتحرمواولم،الثباب

رتطوبسفعبدجممبمبنعيمبمدلغزمحلص!نولالصرلثكنعرهننئعقنلينطفي.هممهينوينسحذوا،ونهأئطأنيجددوالكيلبرأحافبنلذلضأويكوان

فيالمهزومونالا!لالغالية"للاداب"وولكم،هذالاقتر؟حيطيناصدىالقىانآمل

--7صبحيإلهأنامحيي"الحالدنالنبمتمنالعوان)ة.التمنكأم"طيتأ

كنفانيغسانالهزيمةوحرنالحالمالنبعسعيدناشص!

مجاووع.مجاهدالبههريةمنوموقغهاالفلسفةبينالمسابقاتموضوعتغييرالمجلةنيةفية"الاداب"تصاجق

الجثهيجوادحنمتناقضةمواقفالسنةفىسيعلن،مثلاايةالر!مصا.بقةمنفهبدلا.واضرىسنة

لالاعس.!ه!لألد.فاولبحيث،للصرحيةاوالقصيرةللقصةمابقةعنالقادمة

هيكلاحمدالدثنورترجمة؟لاسبا!يافشعرروائعمنلغاية1وهي.الادبيةالفمنونهخهـتلف،لنةبعدلة،لمسابقات1

"خوريخليلبابل.لكا،لب1الييايرمىالخي

صردو(لومورئوالهفاضاالصمت

سنهابوابراهيغمحمدالمعبدالىعودةإفىبيإلا!باممورممجموعة

مطر-عنيؤ؟محمدألحوجم!رائاليم!

مجاهدع.مجاهدبنادحمةحزنياواثارهمونظريانهـم!لادباؤرةعباحياةتعرض

شوئغففاروقأيولدةنيء

قصص..02شبنبهيع:ترجمةغوركيم!ميم-ا

ارريسم.عايدةج!ديدةبطلة002"((:"صاندجورج-2

الكسانجانمعاويةوخيطفربزةا.علاوؤ!دمضان:"زولاايل-3

صس!قرا!الزقالىة4نها02.شعبانبهيج:"دلصتويفسبم-،

......27عمرارهالنطيفدبر:"اليأبتتوبرنايد-5

بدورلحليالاطفاغنبمبور

لالاالبيكالرح!عبداخلا!ميزانجبةبيروتد(ر:النانتر

)خهحح!

لافي!"!8اهاا!(.88.1""هه"همما*107،"8ءاا3.ا،ه"."."!4."5(11511،11511511505،1101اها."ه"83،.0."11،115.!اه؟ا8"8"8ء

--(لفاتيكأندولةحالعرلطربيع

العاهـمفيروحيةسسةهؤواكبرزمنيةدولةاصغرغابون!عاالشرقزعطءمنلخمس!ةاحاديرثخمسمة!

ورسالتها3سوأنظمتها،رجالها:عنوادقهاالمعلوماتوسعلت.العربد!افيألساعةمثاكلوجرأةبصراحةفيها

لاعيروت،المكنمموفدار:نشربببروت،لىالمكقنمودار:نتني!رتج

!مف.-آ.1(11011811010110118اهااء1101181101ء11811011011011ا.هه"".ه"115*همريي51(هيا"مي8".اا"ه"هه""ه.118011110ااها3ا*ا
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دببسضشت

أتتامنة.السئنة-.691(ايربل،نيسان-اـلرابعالعدد

"ع.د".."فنامرقوميمذكراتمن"51النصعزةالدكتوروالانسانيةالقوميةبينالتاريخ

تنيرسمر............"الهاوية"55امريسسهيلالدكتور..الادابمنالماضيالعددقرات8

كيلانيعدنان..(قصيدة)والمطرالحب56عزامسميرة....الغميديه(الخندي"فياللهءا

محمودج.العزيرعند..........(قصيشة)حوار7جومحييكروددكسمافدسماعيدل!تربقيم(دسعادةعنوالبحثكامو17

المحموداحمديوسف.....)قصة(الذكرجماتدخان58

سويداحهد.)قصة(.والليلوالضصرالجوعء2

مناقشيتبدورعديالفرعونيةفي..الخطابفصل28ء

علوشناجي...)قصيدة(صغرةهدية23

ولوسأبراهيم..........-ومحمدفرعون65

المعاصر:الشعرمناشرهقات،72لا

احمدعاطف...-علميةوانمافرعونيةليست66صعبهالي.0001برسجونلسانمع!ح

صعبعليحسينوالوجدانما(الالببينالواقعحول"67صديقمحمداحمد..)قصيدة(؟لجياعتأكلمدينة04

الشريقيخالد...م......)قصة(الحعرم،ا

العربيالوطنفىالثقافيالن!تنعاظابة......ة(.)...+5؟
الحسيظافرمصيدألارعىلها!

الشريفالطيب........الادبيالعملمفهوم46

:المتحدةالعربيةالجمهورية.7

كلزيمحمود)قصيدة،خضراءجزائرناستظل48

البرجسونيةأاوالجوانيةفلسفة

محمدالدينمحيياأالسينمافيالارتجاليةالشائهةايوبكامل....)قصيدة(نبوية9؟

............م...الممرية

اـل!ديدالنتا!دع

البريد:صندولى76

سعيدناشد......ا!ولبمسابقاتصلئرعيراكرمالدرلة"لرجلالحديثالمفهوم".5
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ث.!.-!888ه،ءكأ-خض--ت---*!-ا--ءأ--01-7--أ!!ب

---ت...د.عا-101.-.،كاصج!ف-ت!ض"5!8،++!!.أ-ء.----ء--!-لا-8-ا:.-اع!آ7

نمآ-..001*-ت----لو!صل!جمصسالملم18ا\ئاا1ي!1

..-.-صص5!1\\ا\111

أ\\!)ألمجصلرئ!!اائجال!\\\\مه\\ا\1

11111%ا.11111،11.لأا

..اوس!ع1111هم!،لعلأطر88-ا

.3شمقا:لأأ!:إ"افنصلأالخلظتلؤلمهخ!-لية

--------*إ*!.!-.

لعؤرفي

ال!ا!م.جماففعرص!ا،همص!هس!فبما!ا!!ايس

التصيه

والإ-ب!قي...-!ا.!صاانهرتمصر-اتجم!أ

هإ

الننرقي!لماربحهـ!ض!نجئ!أبرلبر!هـ!رولز!برإ

6لأؤس!-.-.بر

برهـبر-سعرجميرنصدر:يريم!-946هـ1-47!.م!ا!ريئ-4؟83ب.صى-صنى-لبناجم!يص!:اورشلمييي

---ا-!ا-ب!



11011!ا!ل11اا!ا!إإإ.!ااا11101111.ا---!ع!س!

-،ء.يز،آ../-..-؟أ!س"م،...ع--ث

؟.-؟.-.خ-...قيث.:-"ب.ة.."+"بخ!ثي.-بر-،.ا..و/000لم-2!لا

.-....!-ث.+.....-!لأ.م،...3.لمفي!-

6.ء-،؟-لا-لا-!بر-ء-3.-.ء--."،.،،،ء.م،،ر2،،،00- ا-1313-إالآ،ا-؟أ3،ا-ا"أ"ا-ا--إ،االا1.1-ا11،1ول-ء*-لمضء

،.--شج-:.---،؟؟بخ،.*3..!بخش-نج؟،،،3،!آ،!+،،آ--نن،؟/"لم،.؟،،،/،،،/،-،ى،-أ،/"لمأبر.!،،،و!---لم/لئ!ال/ى--،ص

---.--،-؟:-..،،.!حلأ--.03،ش!.،--ا-،،،،،!،/،!،.لم1،-،،،اكيصص-ا.!صصكأ
-،ج:---برئر!:+آ-؟،،نر،!،%،؟ظى+خ-ش.اكأ،0،،.بر،!،،،!.!لم//،برنم،،،.،.برلم

0،3-لأء،فيأصئم+،+اث.،:،،.!،-7لمأجس-.-كا

اا-ا*ااا!ا-%ا1،أ!-أإإ-%-أ،ا

----،خ،-./؟:أ.،كأ.ة،.؟+7-،!؟،بز.لم-؟؟!:أ!أ،أ/،.،-،،ة،-،!/كا!ص!!!س

.دخ،ة،-؟خلا،،ة،-.،لا.!قيإ!+،7،لايربر،2نم؟.لا،لمحلمض؟؟بزأ:،؟+بر،!،!،؟؟،لم-.أ-3!،،،./،-،/،،،..-،؟في!،)-،،،،!-!عه!-ع--

خ،،2،،،-،،":ء،،،--ء،،\.،-؟.إ،--!،آ-،،..،ح!

-كاحسحهلم

.:!!//3بر-لا،!!:!،،.س،لا//..أ،،او.،/،.،ءا،.،

،-سلا.،/بر-!رنش

-ا1 جمهـ

لة!!!صصصء
6-لمالأط!ئي

حص!-أ*-اد!رحب!!!ه!يلأ.2،، !عص--ء

-

..

.إأ-!إا.101األىإا%!ا6
/ا+01-.--

لم.عى01ح!---

اا.بماا

اة/ا"ااا/"ااا.إأ8؟ااإ11111اا)اا!الم

.أف،،إه/-.أا!أالملماا!كاأا.اإ171
اع*-11

!!3-----------إص-.-***
--.----!-----

.--ت--11-------

ور!

البظ!رلمالو!ننااو.لماا
.-

.لوا!م!طذذ!مااثلمحتىهصثا

ح!دقلك!حعه3
21922تلفون-والنشرللطباعةالغددارسورياقرشا12عاولبنانيةيهـةالثمن

فرنك.02:الشمالميةافريقيافي
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